
 

 

06 DE JULHO DE 2016 

Quarta-feira 

 UM NOVO MODELO PARA O ANEL DE INTEGRAÇÃO 

 EMPRESAS E TRABALHADORES DEVEM TER SEGURANÇA PARA NEGOCIAR ROTINAS E 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 PARA REDUZIR ROMBO, GOVERNO ESTUDA ELEVAR IMPOSTO SOBRE COMBUSTÍVEIS 

E ALTERAR IR 

 PARA HUMBERTO COSTA, PLATAFORMA ECONÔMICA DE TEMER PREJUDICA O POVO 

 AFINAL, QUEM VAI PAGAR O PATO DO AJUSTE FISCAL BRASILEIRO? 

 PROGRAMA PARA SALVAR EMPREGO FAZ 1 ANO, MAS NÃO AFASTA RISCO DE CORTES 

 NÚMERO DE EMPRESAS PEDINDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL É RECORDE 

 EM SABATINA DO BC, SENADORA GLEISI HOFFMANN CULPA SETOR PRIVADO PELA 

CRISE 

 DEPOIS DE CHEGAR AO “FUNDO DO POÇO”, CONSUMO DAS FAMÍLIAS COMEÇA A SE 

RECUPERAR 

 EQUIPE ECONÔMICA TERÁ A PALAVRA FINAL SOBRE NOVA META FISCAL, INDICA O 

PLANALTO 

 PARANÁ PODE LUCRAR COM SAÍDA DE REINO UNIDO DA UNIÃO EUROPEIA 

 NA CRISE, LIBRELATO PROJETA CRESCIMENTO 

 HONEYWELL COMPRA FORNECEDORA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO POR US$ 1,5 

BILHÃO 

 HYUNDAI E TOYOTA SOBEM NO 1º SEMESTRE 

 COM MITSUBISHI, RENAULT-NISSAN QUER CORTAR MAIS CUSTOS 

 VOLKSWAGEN: SOFTWARE FRAUDADOR ESTAVA DESATIVADO NO BRASIL 

 FIPE: RELAÇÃO ETANOL/GASOLINA FECHA JUNHO EM 66,07% ANTE 65,47% EM 

MAIO 

 MEDIDAS FISCAIS NO BRASIL ENFRENTAM RISCO POLÍTICO, DIZ FITCH 

 ESPECIALISTAS DEFENDEM MUDANÇAS NO MARCO LEGAL DA MINERAÇÃO 

 SENADO APROVA QUATRO INDICADOS POR TEMER PARA DIRETORIA DO BANCO 

CENTRAL 
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 INDICADOR DE DESEMPREGO RECUA 1,9 PONTO EM JUNHO, INFORMA FGV 

 ENTREVISTA-CHINA THREE GORGES MIRA EÓLICAS E SOLARES NO BRASIL APÓS 

COMPRAR HIDRELÉTRICAS 

 DÓLAR SOBE ANTE REAL COM AÇÃO DO BC E MAU HUMOR NO EXTERIOR 

 NA CRISE, SERVIÇO DE REVENDAS DE CARROS MELHORA 

 ONU DEFENDE REVISÃO DE ACORDO ENTRE SAMARCO E GOVERNO FEDERAL 

 NIPPON COGITA SEPARAÇÃO DA TERNIUM 

 FIAT AMARGA MAIOR QUEDA ENTRE MONTADORAS 

 PARA REDUZIR ROMBO, GOVERNO ESTUDA ELEVAR IMPOSTO SOBRE COMBUSTÍVEIS 

E ALTERAR IR 

 EMPRESÁRIOS BRASILEIROS ENFRENTAM CALVÁRIO PARA FECHAR UMA EMPRESA 
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Um novo modelo para o Anel de Integração 

06/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
É preciso deixar para trás os erros, os conflitos e a nebulosidade que sempre 

envolveram os atuais contratos 

 

 
   
Há quase 20 anos o Paraná é impactado por um modelo de concessão de rodovias que 

já se mostrou extremamente nocivo. No formato em que se encontra, com tarifas 
elevadíssimas e sem o devido retorno em obras, a cobrança de pedágio no Anel de 
Integração aumenta os custos de transporte, afetando a competitividade das 

empresas e punindo toda a sociedade. Insistir em um modelo equivocado é colocar a 
economia do Paraná em risco pelas próximas décadas. 

 
É preciso deixar claro que a Fiep não é contra as concessões. Pelo contrário: estado e 
União não têm condições de realizar as obras necessárias para aprimorar nossa 

CÂMBIO 

EM 06/07/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,319 3,320 

Euro 3,676 3,677 
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infraestrutura. A saída é delegar os investimentos à iniciativa privada, que precisa ser 
remunerada – no caso das rodovias, por meio do pedágio.  
 

O fundamental é encontrar equilíbrio entre o valor cobrado do usuário e os benefícios 
que ele vai usufruir ao utilizar a estrada. No Anel de Integração, isso nunca foi 

alcançado. Paga-se caro para se transitar em rodovias com tráfego pesado e, na 
maioria, com pistas simples e poucas terceiras faixas. Situação que aumenta o número 

de acidentes e já causou a perda de centenas de vidas. 
 
No longo prazo o Paraná só tem a ganhar com o fim das atuais concessões. 

 
Para corrigir esse desequilíbrio, é preciso deixar para trás os erros, os conflitos e a 

nebulosidade que sempre envolveram os atuais contratos. Por isso, a Fiep é 
absolutamente contrária à prorrogação das concessões, defendendo que se espere o 
fim dos vínculos, em 2021, para que se promovam novas licitações.  

 
Até lá, as concessionárias ainda precisam realizar investimentos que, apesar de longe 

do ideal, trarão algumas melhorias a nossas estradas. E, nesse meio tempo, a 
sociedade deve promover um amplo debate para que se construa um novo modelo de 
concessão. Essa estruturação deve se basear em quatro pilares: tarifas menores, 

maior volume de obras, segurança jurídica e transparência. 
 

Nos dois primeiros quesitos, basta analisar concessões mais recentes para descobrir 
que são viáveis. Ao se comparar estradas concedidas em 2014 no Mato Grosso do Sul 
e Minas Gerais, que têm volumes de tráfego e extensões similares aos das rodovias 

do Anel de Integração, percebe-se que as tarifas cobradas lá são praticamente a 
metade das daqui.  

 
E o volume de obras é o dobro, sendo que a maioria, incluindo duplicações, deve ser 
realizada nos cinco primeiros anos de concessão. 

 
Um novo modelo é necessário também para aumentar a segurança jurídica na relação 

entre empresas e o poder concedente. Nessas quase duas décadas, assistimos a uma 
série de conflitos que resultaram em centenas de ações judiciais.  
 

Elas geraram aditivos aos contratos que encareceram as tarifas e eliminaram ou 
adiaram obras previstas originalmente. Um simples acordo entre as atuais 

concessionárias e o governo para a prorrogação dos contratos não eliminará o risco 
de contestações judiciais de outros órgãos ou mesmo da sociedade.  
 

O próprio Ministério Público Federal já entrou com ação – e até aqui teve ganho de 
causa – pedindo que a Justiça proíba eventuais renovações sem a realização de novas 

licitações. 
 

Por fim, a criação de um novo modelo de exploração dos pedágios será oportunidade 
única para que tenhamos algo que sempre foi deixado de lado: a transparência. A 
sociedade – real detentora do bem público concedido, usuária dos serviços e 

responsável por pagar a conta – tem o direito de acessar todas as informações que 
envolvem os contratos.  

 
Por tudo isso, fica evidente que, apesar de adiar a realização de investimentos 
essenciais em nossas rodovias, no longo prazo o Paraná só tem a ganhar com o fim 

das atuais concessões. 
 

Edson Campagnolo é presidente do Sistema Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep). 
 

 
 



 
 

Empresas e trabalhadores devem ter segurança para negociar rotinas e 
condições de trabalho 

06/07/2016 - Fonte: Agência CNI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Em audiência na Câmara dos Deputados, presidente do Conselho de Relações do 

Trabalho da CNI, Alexandre Furlan, destacou necessidade de valorizar diálogo para 
valorizar conquistas dos últimos 70 anos. 
 

“A relação moderna de trabalho conjuga proteção do trabalhador, sustentabilidade da 
empresa e o prestígio da negociação coletiva” - Alexandre Furlan 

 
Empresas e trabalhadores, por meio dos sindicatos, devem ter segurança para 
negociar ajustes nas rotinas e condições de trabalho que entendam ser mutuamente 

benéficas. Para o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan, a negociação coletiva, além de 

fortalecer os direitos do trabalho, possibilita que trabalhadores tenham voz na 
definição de regras que afetarão o seu dia a dia. “Estamos falando de modernizar as 
leis do trabalho, não porque estamos em crise, mas para prestigiar as conquistas dos 

últimos 70 anos”, afirmou Furlan. 
 

A audiência foi realizada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Deputados para debater projetos de lei que tratam da 
negociação coletiva. Prevista na Constituição Federal, ela é o instrumento que valoriza 

o diálogo entre empresas e trabalhadores, representados pelo sindicato de sua 
categoria, com o objetivo de estabelecer regras e rotinas de trabalho, pela qual as 

partes fazem concessões recíprocas visando ao benefício mútuo. 
 
Furlan destacou que a negociação coletiva é prática estimulada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e praxe nos países de economias mais competitivas. 
Segundo ele, é preciso valorizar e dar segurança para que acordos e convenções 

coletivas não sejam anulados, sob risco de comprometer soluções pactuadas que 
contribuam para elevar a produtividade de setores econômicos e, por consequência, a 

empregabilidade das empresas. “A relação moderna de trabalho conjuga proteção do 
trabalhador, sustentabilidade da empresa e o prestígio da negociação coletiva”, 
reforçou Furlan. 

 
SEGURANÇA – O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Ives 

Gandra da Silva Martins Filho, destacou o papel da negociação coletiva no 
fortalecimento das relações do trabalho. Argumentou que, em tempos de crise 
econômica, é a ferramenta relevante para se encontrar soluções, mediante a 

concessão de compensações ao trabalhador, que contribuam para a preservação do 
emprego. “Um sistema muito rígido em época de crise só contribui para que a crise 

aumente”, afirma. 
 
Na visão do magistrado, a proposta em discussão na Câmara está em linha com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em voto unânime de 2015, 
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decidiu que as cláusulas negociadas em instrumentos coletivos, legitimamente 
firmados entre empresas e sindicato, só podem ser anuladas com a anulação total do 
acordo, e não só a parte que a Justiça do Trabalho entenda ser desfavorável ao 

trabalhador. “Não se pode absolutamente interpretar que a flexibilização como algo 
que seja contrário à proteção ao trabalhador”, diz. 

 

Para reduzir rombo, governo estuda elevar imposto sobre combustíveis e 
alterar IR 

06/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Se o governo optar por elevar a carga tributária para garantir um rombo menor nas 
contas públicas em 2017, o mais provável é que eleve a Cide sobre os combustíveis, 

informaram fontes da área econômica. A alta do tributo poderia garantir arrecadação 
de R$ 5 bilhões a R$ 10 bilhões, dependendo das alíquotas a serem aprovadas. O 
governo também avalia alterações no Imposto de Renda. 

 
A possibilidade de alta nos tributos foi admitida nesta terça-feira (5), pelo ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles, após reunião com o presidente em exercício, Michel 
Temer.  

 
“Estamos trabalhando na receita e obviamente envolve diversos setores de atividade 
econômica, a retomada da confiança, o investimento, a infraestrutura. Temos de 

pensar também em privatização e venda de ativos”, disse. Questionado se o aumento 
de impostos também está neste horizonte, respondeu: “Estamos considerando e 

vamos divulgar as conclusões ainda esta semana”. 
 
A intenção de Temer era definir a nova meta fiscal nesta terça (5), mas não houve 

consenso na equipe. Enquanto a área econômica defende um déficit de R$ 150 bilhões, 
podendo ser até mesmo R$ 140 bilhões, há na área política quem defenda a repetição 

da meta deste ano, de rombo de R$ 170,5 bilhões, que ainda assim já imporia aperto 
adicional de gastos. Meirelles negou a divergência.  
 

“Adoção fácil” 
Sem chegar a um acordo, o Planalto adiou a definição da nova meta para esta quarta-

feira (6), segundo o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
Wellington Fagundes (PR-MT).  
 

Ele se disse favorável à elevação da Cide, desde que a receita seja partilhada com 
estados e municípios. Em sua opinião, o governo vai adotar a elevação da alíquota da 

Cide para reforçar o caixa e diminuir o rombo fiscal projetado para 2017. 
 
Para Fagundes, a adoção da Cide é fácil porque precisa apenas de decreto presidencial. 

Não precisaria, portanto, de aprovação de proposta pelo Congresso, como a CPMF. 
 

O senador é autor de proposta de emenda à Constituição (PEC) que aumenta a fatia 
de estados e municípios no bolo da Cide. Caso o governo a inclua como fonte de receita 
para o próximo ano, ele pretende atrelar a alta do tributo à aprovação de proposta 

que aumente a participação dos entes regionais. 
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Congresso 
O senador disse que as mudanças com os novos parâmetros para a meta fiscal de 
2017 deverão ser encaminhadas na quinta-feira ao Congresso. Ele pretende trabalhar 

na elaboração de um parecer no fim de semana para tentar votar o projeto na 
Comissão Mista de Orçamento e no plenário do Congresso até quarta-feira da próxima 

semana. 
 

Na noite desta terça (5) ainda havia números variados para a meta. Rose de Freitas 
(PMDB-ES), líder do governo no Senado, disse que deverá ficar num déficit entre R$ 
150 bilhões e R$ 160 bilhões.  

 
Admitiu que a alta de impostos está em discussão, mas acha ser difícil obter apoio 

popular para a medida após a gestão ter mantido aumentos para o funcionalismo 
público negociados pelo governo da presidente afastada Dilma Rousseff. 
 

Rose reconheceu que, sem aumento de tributos não é possível fazer no próximo ano 
déficit menor que o projetado para 2016, de R$ 170,5 bilhões. “Vão ter de repetir a 

dose.”  
 

Para Humberto Costa, plataforma econômica de Temer prejudica o povo 

06/07/2016 - Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O senador Humberto Costa (PT-PE) acusou o presidente interino Michel Temer de fazer 
uma plataforma econômica contra o povo pobre e classificou como fraude fiscal a 
proposta orçamentária do governo.  

 
Na avaliação do senador, o novo governo faz o contrário do que havia prometido 

quando eleva os gastos públicos e propõe um orçamento com quase 100% de aumento 
de déficit.  
 

Humberto Costa alertou que o Congresso foi conivente com o aprofundamento das 
dificuldades econômicas: até os membros da base de apoio ao governo fazem críticas 

ao uso inconsequente do dinheiro do povo, observou o senador pernambucano. 
 

Na opinião do senador, os supostos crimes de responsabilidade da presidente Dilma 
Rousseff foram “inventados” com base em “erros fiscais e orçamentários”. Ele 
manifestou seu desagrado com a possibilidade de, confirmado o impeachment, o 

governo Temer promover medidas impopulares para que o povo pague o custo dos 
ajustes econômicos. 

 
— Será o Brasil que nenhum de nós quer de volta. Será o Brasil que condenou milhões 
à miséria extrema, à pobreza absoluta, à exclusão social e à exclusão da cidadania. 

Será o Brasil do conservadorismo, das ideias retrógradas. 
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Afinal, quem vai pagar o pato do ajuste fiscal brasileiro? 

06/07/2016 - Fonte: R7 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
O governo federal está com um enorme rombo em suas contas e basicamente só há 

duas maneiras de resolver o problema: cortar despesas e/ou aumentar as receitas. 
As duas alternativas são impopulares e, dependendo da fórmula adotada (ou seja, o 
que cortar e o que tributar), o resultado pode impactar mais ou menos diferentes 

grupos sociais. 
 

A grande indústria nacional já disse que não quer "pagar o pato": esse é o slogan da 
campanha contra a elevação da carga tributária liderada pela Fiesp. A pressão tem 
dado resultado no governo, que num primeiro momento vem descartando a criação 

de novos impostos. 
 

Por outro lado, o corte de gastos é dado como inevitável. A equipe econômica, 
comandada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quer estabelecer um teto 
rígido para o aumento das despesas em geral e defende uma reforma da 

Previdência para limitar a expansão das aposentadorias. 
 

Será que essa é a escolha mais justa para resolver a crise fiscal? A questão divide 
economistas. 
 

Mais impostos sobre ricos? 
Dois pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Sérgio Gobetti 

e Rodrigo Orair, defendem o aumento dos impostos sobre as classes de maior renda 
como forma mais justa de reequilibrar as contas públicas. 
 

Sua principal proposta é recriar o imposto sobre dividendos (lucro distribuído pelas 
empresas a seus acionistas), que foi extinto em 1995. Em um estudo premiado no ano 

passado pelo Tesouro Nacional, com uma série de sugestões de mudanças tributárias, 
eles estimaram que a volta da alíquota de 15% cobrada sobre dividendos geraria uma 
receita anual de R$ 50 bilhões, atingindo 2,1 milhões de brasileiros. 

 
Já se fossem aplicadas alíquotas progressivas, aumentando de acordo com a renda, 

poderiam ser arrecadados R$ 68 bilhões, de 1,2 milhão de contribuintes. 
 

Apesar do reconhecimento, o Ministério da Fazenda não tem mostrado simpatia pela 
proposta. Opositores da medida argumentam que as empresas já pagam imposto 
quando auferem seus lucros, antes de distribuir parte dele como dividendos. Dessa 

forma, consideram que o novo imposto seria uma bitributação. 
 

O economista José Márcio Camargo, professor da PUC-Rio, considera que tributar mais 
os dividendos pode desestimular os investimentos no país, o que seria ruim para o 
crescimento. 

 
"Dividendo é algo que você ganha porque investiu na empresa. Já taxou o lucro da 

empresa, aí vai taxar de novo o do investidor, é claro que é um enorme desestímulo 
a investir", afirmou. 
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Autor do estudo, Gobetti discorda do raciocínio e nota que o fim desse tributo em 1995 
não implicou em aumento da taxa de investimento do país. Na sua avaliação, a 
tributação pode estimular as empresas a reinvestirem uma parte maior do lucro, em 

vez de distribuir dividendos. 
 

De acordo com levantamento dos pesquisadores do Ipea, dos 34 países da OCDE 
(organização que reúne as nações mais industrializadas do mundo e alguns 

emergentes), apenas a Estônia não tributa dividendos. Todos os demais praticam a 
bitributação. 
 

No Brasil, as empresas em geral pagam hoje 34% sobre seus lucros, antes de pagar 
os dividendos. Na média da OCDE, a soma das duas taxas (antes e depois da 

distribuição dos lucros aos acionistas) dá uma alíquota de 43,1%. 
 
Essa é apenas uma das propostas de aumento de tributos que está em discussão, mas 

tem tido pouca acolhida no governo, preocupado com o desgaste popular que o 
aumento da carga tributária teria. Há também quem defenda aumentar impostos sobre 

heranças e grandes fortunas. 
 
A volta temporária da CPMF (contribuição sobre transações financeiras) é outra 

opção, mas trata-se de um imposto regressivo — ao ser repassado pelas empresas 
para os preços finais dos produtos, recai proporcionalmente mais sobre os mais 

pobres. 
 
Gobetti entende que parte da resistência ao aumento de impostos vem de um 

sentimento da classe média de não ver retorno em serviços públicos de qualidade. No 
entanto, ele ressalta que a crise fiscal não se deve apenas a aumento de gastos do 

governo, mas é reflexo em boa parte da perda de arrecadação devido às desonerações 
concedidas à indústria a partir da crise mundial de 2008. 
 

O setor também tem sido beneficiado por juros subsidiados do BNDES — os 
empréstimos concedidos desde 2008 já somam custo de R$ 323,2 bilhões ao Tesouro 

Nacional —, valor que a União tem de pagar ao banco ao longo do vencimento dos 
empréstimos, de 2008 a 2060. Desse total, apenas nos próximos três anos serão 
pagos R$ 68 bilhões. 

 
"O ajuste deve atingir todos, de forma proporcional à capacidade contributiva. Nesse 

sentido, a campanha da Fiesp de que não vamos pagar o pato é de uma enorme 
hipocrisia", critica Gobetti.ar 
 

Camargo, por sua vez, considera que a carga tributária já é alta e defende o fim dos 
juros subsidiados pelo BNDES, em vez do aumento de impostos. 

 
— Seria extremamente didático para o Brasil se o ajuste fiscal fosse feito sem 

aumentar imposto. O Brasil precisa aprender a gastar bem os seus recursos. Há um 
desperdício enorme. 
 

Regimes especiais 
O economista Marcos Lisboa, presidente do Insper, também crítica a política de crédito 

subsidiado pelo BNDES. Além disso, na sua avaliação, as grandes distorções do 
sistema tributário estão nos regimes especiais, que beneficiam grupos específicos. 
 

"O governo é muito sensível a grupos de pressão. E aí não tem a ver com esquerda 
ou direita, são os grupos organizados. O Super Simples, por exemplo, cada vez inclui 

mais segmentos. Agora tem advogados, vários setores de serviços, como corretor de 
seguros. Eles pagam muito menos imposto". 
 

No fim de junho, o Congresso aprovou a ampliação do alcance do Super Simples, o 
que deve gerar perdas de R$ 1,7 bilhão em arrecadação em um ano. 



Primeiro as despesas 
A principal proposta do governo Temer para reverter gradualmente o rombo fiscal — 
que neste ano deve ser de R$ 170 bilhões — é brecar a expansão das despesas. O 

Planalto quer que o Congresso aprove um teto de 20 anos para expansão dos gastos, 
que nesse período ficaria limitado à reposição da inflação. 

 
Segundo anúncio de Meirelles, gastos em educação e saúde também devem entrar no 

novo regime. Hoje essas despesas crescem obrigatoriamente em proporção à 
expansão das receitas, segundo regras previstas na Constituição Federal. 
 

"A proposta do teto do gasto público praticamente congela as despesas em saúde e 
educação. A vinculação das receitas havia sido a forma que o constituinte (assembleia 

que redigiu a Constituição em 1988) havia encontrado para proteger os direitos 
sociais. A escolha agora é penalizar os mais pobres para não onerar os mais ricos", 
critica a coordenadora do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento 

da UFF, Celia Lessa. 
 

Para a economista, esse projeto não teria apoio das urnas se fosse apresentado em 
campanha eleitoral. 
 

— Uma medida como essa só pode ser tomada no limbo político em que estamos, sem 
a participação do eleitor. 

 
Lisboa, por sua vez, diz que o impacto sobre os mais pobres vai depender de quais 
despesas serão cortadas. Ele ressalta que os gastos em ensino superior, por exemplo, 

beneficiam em geral os mais ricos, já que a maioria dos que conseguem uma vaga nas 
universidades públicas são pessoas de maior renda.  

 
No caso da Previdência, Lisboa destaca que os 40% mais pobres da população não são 
alcançados pelo regime, porque não conseguem contribuir para se aposentar. 

 
"Tem esse mito no Brasil de que a maioria do gasto social vai para o mais pobre. Isso 

não é verdade. A grande maioria do gasto primário (gasto não financeiro do governo) 
é destinada aos grupos de renda média ou alta. Os gastos com saúde básica, com 
educação básica e as transferências para os 10% mais pobres, segundo o Banco 

Mundial, custam 16,4% da despesa primária", afirma. 
 

Os dados do Tesouro Nacional indicam que os gastos discricionários (despesas não 
obrigatórias) com saúde e educação já sofreram recuo real (se descontada a inflação) 
no ano passado e registram nova queda nos cinco primeiros meses de 2016. 

 
Alguns programas sociais também já sofrem impacto do ajuste fiscal. O Minha Casa 

Minha Vida, por exemplo, desde 2015 teve queda expressiva na contratação de novas 
moradias para a faixa 1 — que atende famílias de menor renda e, por ter subsídio 

maior, é a que mais consome recursos do governo.  
 
Com isso, o valor gasto no programa caiu 61% de janeiro a maio deste ano na 

comparação com o mesmo período de 2015. 
 

No entanto, alguns gastos sobem: o governo interino decidiu conceder aumento 
parcelado para diversas categorias de servidores federais. O reajuste chega a 41,47% 
no caso de servidores do Judiciário, que justificam o aumento sob argumento de que 

seus salários estão defasados. A proposta — que deve ser aprovada no Congresso — 
prevê impacto total de R$ 68 bilhões no Orçamento até 2018. 

 
Já o benefício do Bolsa Família, com aumento de 12,5%, terá impacto de R$ 2,1 bilhões 
nos gastos federais até 2018. 

 



"O aumento para os servidores nesse momento é incoerente e aponta para um ajuste 
fiscal que tende a penalizar os mais pobres. Servidores federais têm salários altíssimos 
para a média brasileira", afirma Rodrigo Orair, do Ipea. 

 
"O governo está dizendo que vai conter o Orçamento como um todo. Então, quando 

aumenta uma das despesas, quer dizer que as outras vão ter que ser comprimidas. E 
o grosso das outras são políticas relacionadas ao nosso tardio e ainda mal construído 

Estado do bem-estar social", ressaltou. 
 

Programa para salvar emprego faz 1 ano, mas não afasta risco de cortes 

06/07/2016 - Fonte: G1 
Cinco grandes montadoras aderiram ao corte de jornada e salário. Até maio, programa 

envolveu 49 mil trabalhadores do setor automotivo. 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Programa de Proteção ao Emprego completa 1 ano do anúncio nesta quarta, 6 (Foto: 

Roosevelt Cassio/Reuters) 
 
O Programa de Proteção ao Emprego (PPE) , que reduz a jornada e o salário dos 

trabalhadores que aderirem, completa 1 ano nesta quarta-feira (6) desde que 
foi anunciado pelo governo federal. 

 
Na época, apesar de ter sido aberto a todos os setores, foi apontado como medida para 
evitar demissões em massa na indústria automobilística, que já estava mergulhada na 

crise.  
 

De fato, quase 70% das empresas que aderiram ao PPE até agora são montadoras e seus 
fornecedores. 
 

Nas 58 companhias do setor que entraram no programa, 49 mil funcionários foram 
envolvidos, segundo balanço de maio do Ministério do Trabalho. Doze dessas empresas já 

prorrogaram a participação. 
 

Somente nas montadoras foram quase 30 mil funcionários em PPE, mas, entre as grandes, 
apenas Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, MAN e Yamaha aderiram ao programa. 
 

De 1 ano para cá, a crise nas vendas de veículos se agravou e, apesar do PPE, a ameaça 
de cortes continua. Além da redução de salários e de jornada, a indústria segue lançando 

mão de medidas como lay-off (suspensão temporária de contrato) e férias coletivas. 
 
Ainda assim, entre maio de 2015 e o último, as montadoras cortaram 10 mil vagas, 

segundo dados da associação de fabricantes de veículos, a Anfavea. Muitas delas foram 
em planos de demissão voluntária (PDV). 
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Programa de Proteção ao Emprego completa 1 ano nesta quarta, 6 (Foto: 

Divulgação/Ford) 
 
Para João Morais, economista da consultoria Tendências, o PPE pode adiar demissões, mas 

não vai evitá-las. “Em algum momento, a indústria vai parar de empurrar com a barriga 
e fazer ajustes mais na carne mesmo. A não ser que o Brasil conseguisse substituir a 

queda da demanda interna por (alta na venda) externa. Mas isso não é construído no curto 
prazo.” 
 

Quando foi anunciado, o PPE gerou divergências entre os sindicatos que representam os 
trabalhadores do setor automotivo, conforme apontou o G1 . Neste 1º ano, o PPE foi 

adotado basicamente em regiões onde os sindicatos demonstraram apoio desde o início à 
medida. Porém, mesmo os que foram favoráveis ao programa defendem mudanças. 
 

“É um instrumento novo, que pode ser melhorado, para manter uma certa esperança, 
para (as empresas) saberem que é possível segurar esse custo mais um tempo”, afirma 

Rafael Marques, presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, que negociou 14 
adesões ao PPE. Ele representa trabalhadores de São Bernardo do Campo, onde há 
fábricas de Volkswagen, Mercedes-Benz e Ford. 

 
ABC paulista 

Primeira montadora a entrar no programa, em setembro passado, a Mercedes encerrou 
seu segundo período no PPE no fim de maio, envolvendo quase 9 mil funcionários da 
fábrica de São Bernardo. A montadora, no entanto, afirma que não está negociando uma 

nova prorrogação. 
 

Na época em que o PPE foi lançado, a Mercedes já havia demitido 660 trabalhadores nessa 
fábrica, em 2015, e ameaçava cortar mais 1.500. Acabou voltando atrás, por conta do 

programa. 
 
Agora, a fabricante de caminhões e ônibus –segmento que mais sofre baixas nos 

emplacamentos- afirma que continua com um excedente de 2 mil funcionários. 
Desses, 1,8 mil estão em licença remunerada por tempo indeterminado e há um PDV 

aberto. 
 
“Vamos continuar dizendo que o caminho é a manutenção no PPE”, afirma Marques, do 

sindicato. 
 

Segundo a lei que rege o programa, os funcionários participantes não podem ser demitidos 
por um período equivalente a 1 terço do tempo de adesão. Assim, a Mercedes não pode 
fazer cortes até o fim deste mês. 
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Programa de Proteção ao Emprego completa 1 ano nesta quarta, 6 (Foto: 
Divulgação/Volkswagen) 
 

A que mais aderiu 
A Volkswagen, que planejava cortar 800 funcionários em SP em 2015, mas desistiu antes 

do PPE , foi a única montadora com mais de uma fábrica que adotou o programa em todas 
as unidades, 3 em SP e 1 no PR, envolvendo 13,7 mil funcionários ao todo. 
 

Há 1 ano, o sindicato de Curitiba e região, que representa os funcionários da Volks no 
PR, se mostrou contra qualquer medida que reduzisse o salário, porém acabou aderindo. 

“É preferível discutir PPE e ter diminuição na renda, mas (o funcionário) se manter 
empregado”, diz o secretário Jamil D’Avila. 
 

A Volkswagen já está em seu segundo período de redução de salário e jornada, e, neste 
semestre, deverá completar 1 ano no programa. 

 
Adesões ao PPE podem ser pedidas até 31 de dezembro próximo, e o prazo máximo de 
permanência é de 24 meses. 

 
Custo do programa 

No PPE, os trabalhadores recebem salários menores porque trabalham menos horas. Parte 
da diferença de salário é compensada pelo governo, que paga 50% da perda com o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 
Essa compensação está limitada a R$ 900,84, que correspondia a 65% do maior benefício 

do seguro-desemprego na época em que o programa foi lançado. 
 

Ao divulgá-lo, o governo afirmou que esperava que o custo do PPE, em 2015, chegasse a 
R$ 112,5 milhões. Apenas o setor automotivo, somou R$ 111,8 milhões vindos do FAT no 
ano passado para o programa. Até maio de 2016, o valor chegava a R$ 133,5 milhões, 

contando duas renovações cujos valores foram divulgados. 
 

Futuro próximo 
Para Rafael Marques, do sindicato do ABC, poderia haver aumento no percentual do FAT. 
“O governo deveria estar mais sensível a essa onda de demissões”, diz. 

 
O PPE tem duração limitada a 2017. Para Sérgio Firpo, professor do Insper, algumas 

características do programa afastaram mais adesões. “Teve adesão menor do que se 
imaginou que teria. A (causa) mais importante é ter que ser fruto de negociação coletiva. 
 

Não é todo setor, toda empresa que consegue entrar no PPE, depende do sindicato”, diz. 
 

Além disso, lembra Firpo, há reclamações de como é muito complicado burocraticamente 
aderir. “Pequenas empresas nem sabem que existe PPE. Ele se perdeu nos detalhes, na 
parte burocrática, na hora que eles tinham um certo receio de qualquer um pudesse pegar 

e compensar a folha salarial com isso”, avalia. 
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“O PPE foi feito para atenuar em uma crise conjuntural. O problema é que a crise não é 
conjuntural, ela é estrutural”, afirma João Morais, da Tendências. 
 

“Atualmente, a indústria automotiva está usando metade da capacidade. Não é com a 
recuperação da economia que essa capacidade vai se recuperar plenamente.” 

 
Para o economista, o Brasil chegou muito cedo ao patamar de 3,6 milhões de veículos 

vendidos ao ano, no começo da década. “Era um volume baseado em pilares 
insustentáveis, como IPI (redução do Imposto sobre Produtos Industrializados), crédito 
muito farto, expansionismo excessivo de crédito”, enumera. “Para (patamares de venda 

de) 2012, não acho que volte em 10 anos.” 
 

Número de empresas pedindo recuperação judicial é recorde 

06/07/2016 - Fonte: Jornal Nacional 
 

Nos primeiros seis meses de 2016, o número de empresas que pediram recuperação 
judicial no Brasil foi o maior da história. Esse mecanismo permite que a empresa tente 

evitar a falência. 
Por mais de 40 anos a fábrica de embalagens foi uma empresa saudável. A contaminação 
veio depois de investimentos errados e do aumento da principal matéria prima: o plástico. 

“Então, a gente já começou a ter dificuldade de acesso à matéria-prima, começamos a ter 
perda de qualidade, aumenta a devolução, perde cliente...”, conta a empresária Sabrina 

Rodrigues de Carvalho. 
 
O diagnóstico foi de assustar. A fábrica estava doente e tão grave que, para ela não 

morrer, os donos pediram a recuperação judicial. É como se a empresa viesse parar na 
UTI. E não entrou sozinha nessa, não. Há quase um surto de empresas assim. 

 
Houve 923 pedidos de recuperação judicial de janeiro a junho de 2016, no Brasil - quase 
o dobro do mesmo período de 2015. É um termômetro da economia no país. 

 
“A empresa está doente, mas ainda a empresa não está morta. E ela pode sair da UTI, ir 

para o quarto e voltar para casa. Basta ela utilizar os remédios certos, na dosagem certa 
e da forma certa”, explica o advogado Bernardo Bicalho. 
 

Na recuperação judicial, a empresa é assistida por uma espécie de equipe médica: um 
comitê formado por credores e um administrador indicado pelo juiz. Durante dois anos, 

não pode ser pedida a falência dela. A empresa que está sem fôlego, recebe oxigênio. 
 
“Dívidas de curto prazo são renegociadas, são alongadas e, aí, se faz um trabalho muito 

forte tanto no lado das receitas da empresa, como no lado das despesas”, destaca o 
professor de finanças do Ibmec, Ricardo Couto. 

 
Cada gota de dinheiro faz diferença - e o remédio pode ser amargo. Na fábrica de 

embalagens, teve demissão de metade dos 300 funcionários e a produção despencou: de 
mil toneladas, por mês, para 350. 
 

“Então, a gente fez o movimento de reduzir, desligar equipamentos velhos, que não davam 
mais qualidade, analisar clientes para não vender mais para aqueles que tinham um 

resultado muito ruim e rever estratégia de equipe para que a gente pudesse ter uma 
melhor atuação de quem ficasse com a gente”, conta Sabrina Carvalho. 
 

A fábrica de embalagens conseguiu evitar o pior e deve ter alta da recuperação judicial a 
qualquer momento. 

 
 
 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/07/numero-de-empresas-pedindo-recuperacao-judicial-e-recorde.html


Em sabatina do BC, senadora Gleisi Hoffmann culpa setor privado pela crise 

06/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Senadora foi eleita em março presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, em 

substituição ao senador Delcídio do Amaral Antonio Cruz/Agência Brasil  
 

 A presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), culpou o setor privado pela crise vivida atualmente no Brasil.  
 

A colocação da petista provocou protestos dos senadores que acompanham a sabatina 
dos diretores do Banco Central (BC) na manhã desta terça-feira (5). O senador Ivo 

Cassol (PP-RO) foi incisivo na resposta. “É injustiça querer culpar o setor produtivo 
pela incompetência (do governo)”, disse. 

 
Segundo Gleisi, a crise de 2008 foi provocada pelo setor privado e foi internalizada 
pelo Estado. “O aumento da taxa de juros brasileira está intimamente ligado a isso.  

 
Internalizamos uma crise do setor privado, do setor financeiro. E aí vira discurso que 

temos que fazer austeridade fiscal, tirar de políticas públicas para dar dinheiro ao setor 
privado e pagar serviço da dívida”, criticou Gleisi, que em seguida deixou a mesa para 
participar da Comissão Especial do Impeachment. 

 
Outros senadores, inclusive Cassol, discordaram de Gleisi e teve início um breve bate-

boca. Em seguida, Cassol declarou voto favorável aos diretores, mas advertiu que 
esperava que honrassem o seu voto de confiança.  
 

“Defendo taxa de juros baixa. Não entendo por que isso não funciona no Brasil”, disse 
o senador. Ele foi enfático ao dizer que os diretores do BC não podem “vestir a 

camiseta dos bancos”, ou ele “desceria o cacete”. “Aqui não tem moleza.” 
 
Mais cedo, a senadora Lucia Vania (PSB-GO) afirmou que os problemas fiscais são 

graves e precisam ser resolvidos. Neste contexto, a parlamentar questionou os 
indicados sobre como veem a apresentação, pelo Executivo, da Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) que institui um teto para os gastos públicos. 
 
A senadora também questionou os diretores indicados sobre quais medidas são 

necessárias para que a inflação convirja para a meta de 4,5% já no ano de 2017. Esse 
compromisso tem sido reiterado pelos indicados em suas falas.  

 
“Como fazer isso sem sacrificar a economia?”, indagou Lucia Vania, que também 
provocou os economistas sobre a eventual necessidade de promover ajustes no regime 

de metas para a inflação.  
 

BC precisa ter condições para buscar meta, avalia Carlos Viana 
O indicado para a diretoria de Política Econômica do Banco Central (BC), Carlos Viana 
de Carvalho, salientou durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 

do Senado que a instituição busca a meta para a inflação determinada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e que essa tarefa se faz primordialmente com taxa de juros.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/em-sabatina-do-bc-senadora-gleisi-hoffmann-culpa-setor-privado-pela-crise-8giyg6m8wr3m7d32e3p6xhrc7


“O BC precisa focar instrumento para a missão que lhe cabe. Há custos na 
implementação dessa política, mas também há benefícios”, argumentou. O BC, de 
acordo com ele, precisa ter condições para buscar essa meta e se preocupar também, 

no caso da questão cambial, com situações em que o mercado não esteja funcionando 
da forma adequada. Sobre crédito consignado, o futuro diretor comentou apenas que 

há elementos que são da alçada do BC, mas há outros que transcendem a seara da 
instituição. 

 
 “Muito embora os juros (do consignado) não tenham caído para níveis tão baixos 
como gostaríamos, é um nível baixo para a modalidade. A importância da garantia 

nesse caso fica muito clara”, argumentou. 
 

Para Viana, a redução dos spreads bancários também não é algo que pertença apenas 
ao Banco Central. “É uma agenda mais ampla do governo”, disse, acrescentando, 
inclusive, que, se for aprovado pelo Senado para o cargo, conta com a importância da 

Casa para atacar esta questão. 
 

Inflação 
Viana afirmou que o controle da inflação e a solidez do sistema financeiro são 
importantes para o crescimento econômico e sustentável do país. Se aprovado pelos 

senadores após a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, Viana 
afirmou que trabalhará para reverter o quadro atual da economia. 

 
Viana mencionou o período de hiperinflação vivido pelo Brasil e a crise financeira 
mundial de 2008 como episódios relevantes para entender a importância do papel do 

Banco Central: “Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, aqui 
entendida como uma taxa de inflação baixa e estável, é assegurar um sistema 

financeiro sólido e eficiente”. 
 
Segundo Viana, a inflação baixa contribui ainda para reduzir incertezas. “Inflação baixa 

e estável e um sistema financeiro sólido e eficiente contribuem para um maior grau 
de previsibilidade na economia, com diminuição dos prêmios de risco, alongamento 

dos horizontes de planejamento de famílias, empresas e governos, e um ambiente 
com taxas de juros reais de longo prazo baixas e estáveis”, disse. 
 

O diretor indicado disse também que não há dicotomia entre a missão do Banco Central 
e o desenvolvimento da economia. “Pelo contrário, a estabilidade do poder de compra 

da moeda e a solidez e eficiência do sistema financeiro pavimentam o caminho para o 
crescimento sustentável.  
 

Da mesma forma, não existe dicotomia entre a missão do Banco Central e a equidade 
social, uma vez que a inflação elevada e volátil e as possíveis consequências de 

fragilidades no sistema financeiro penalizam sobremaneira as camadas menos 
favorecidas da população”, afirmou. 

 
“Nesse sentido, fica claro que a missão do Banco Central não é um fim em si só. Ela é 
condição indispensável para o desenvolvimento socioeconômico do país”, acrescentou. 

Viana mencionou que, “durante aproximadamente uma década”, o tripé 
macroeconômico (metas para inflação, superávit primário e câmbio flutuante) 

contribuiu para a ascensão econômica e social do Brasil. “No momento, entretanto, 
enfrentamos um cenário econômico adverso, que vem impondo altos custos a todos 
nós brasileiros”, disse. 

 
 

 
 
 



Depois de chegar ao “fundo do poço”, consumo das famílias começa a se 

recuperar 

06/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

O brasileiro já não tem mais onde cortar o consumo de itens básicos, como alimentos, 
bebidas e produtos de higiene e limpeza. No primeiro trimestre deste ano, os volumes 
comprados da cesta desses produtos cairam 1,6% em relação a igual período de 2015. 

É uma retração muito menor do que a registrada no primeiro trimestre de 2015 ante 
2014, quando o recuo havia sido de 8,3%. 

 
“Comparando esses trimestres, o fundo do poço foi no fim do ano passado”, observa 
Christine Pereira, diretora da Kantar Worldpanel. Para identificar como anda o 

consumo, a consultoria visita semanalmente 11,3 mil lares no país, que representam 
o total de 51 milhões de domicílios. 

 
Ela argumenta que essa queda menor no consumo não significa que o cenário 
melhorou, mas que atingiu o limite. Christine lembra também que a base de 

comparação – o primeiro trimestre do ano passado – é muito baixa. Por isso, parte 
desse movimento é apenas recuperação e não uma retomada. “Houve uma melhora 

entre aspas”, afirma. 
Em termos de valor nominal desembolsado, as famílias gastaram neste ano com essa 

cesta 9,1% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado. Entre janeiro e março 
de 2015, o valor desembolsado tinha crescido apenas 1% sobre 2014.  
 

Neste ano, a única cesta que teve um recuo no gasto (-1%) foi a de higiene pessoal. 
Já o desempenho nominal foi positivo nas demais. Em alimentos houve um 

crescimento de 14% sobre o primeiro trimestre de 2015, em bebidas a alta foi de 8% 
e em limpeza de 9%, nas mesmas bases de comparação. 
 

Racionalização 
A pesquisa mostra também que houve uma racionalização no consumo, mas com 

nuances diferentes, dependendo da cesta. No caso dos alimentos e bebidas, foi 
detectado um movimento de “volta ao lar”. O fato de o brasileiro ter reduzido os gastos 
com refeições fora de casa levou ele a reforçar a compra de alimentos, especialmente 

de ingredientes básicos para preparar os pratos. 
 

De acordo com a consultoria, o consumo de bolo pronto caiu 1,3% no primeiro 
trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2015. Movimento semelhante 
ocorreu com a sobremesa em pó, com queda de 13,7% no período, seguida por 

sobremesa pronta (-33,1%) e queijo petit Suisse (-54,2%).  
 

Em contrapartida, aumentaram os volumes consumidos de farinha de trigo (10,3%) 
chocolate culinário (19,7%) e margarina (8,9%). Para economizar, o consumidor está 
comprando mais tempero e suco em pó, que são mais baratos, do que tempero em 

caldo e suco pronto, os mais caros. 
 

A volta ao lar também marca o consumo da cesta de higiene e beleza. Tintura para 
cabelo, com aumento de 2,3% em volume no primeiro trimestre deste ano em relação 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/depois-de-chegar-ao-fundo-do-poco-consumo-das-familias-comeca-a-se-recuperar-evfw5ua7mdtyeu24k02hou4dj
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/depois-de-chegar-ao-fundo-do-poco-consumo-das-familias-comeca-a-se-recuperar-evfw5ua7mdtyeu24k02hou4dj


ao de 2015, e alisante com avanço de 6,6%, são os destaques. “A brasileira está 
fazendo o salão de cabeleireiro em casa”, diz Christine. 
 

Dois dados que chamam atenção na cesta de higiene pessoal são o crescimento de 
marcas populares em itens de maior frequência de compra, como desodorante, 

xampu, creme dental, e o uso compartilhado do mesmo produto pelos moradores da 
mesma casa. 

 
Um exemplo é o pós-xampu, cujo uso compartilhado ocorria em 63% dos lares no 
primeiro trimestre de 2015 e subiu para 65% no primeiro trimestre deste ano. O 

movimento se repete no caso do desodorante e da lâmina de barbear. “Fiquei triste 
com esse resultado: estamos andando para trás”, diz a diretora da Kantar. 

 
Sem empregada 
A pesquisa mostra um comportamento seletivo no consumo de produtos de limpeza 

de acordo com o tipo de domicílio.  
 

As famílias que optaram pelo corte do serviço de empregada doméstica e essa tarefa 
passou a ser desempenhada pela dona da casa, o gasto com produtos de limpeza 
cresceu 32,4% em valor e houve um avanço de itens com mais tecnologia, como sabão 

líquido para roupas, alvejante sem cloro, entre outros. 
 

Já aquelas famílias que decidiram manter a empregada doméstica reduziram os 
desembolsos com produtos de limpeza em 2,6%. Neste caso, cresce a relevância de 
produtos básicos, como sabão em pó, sabão em pedra e água sanitária. 

 
Na opinião da diretora da consultoria, daqui para frente, a reação no consumo 

dependerá do comportamento do tripé inflação, renda e emprego. “Esse três fatores 
combinados darão a tendência dos próximos meses.” 
 

Equipe econômica terá a palavra final sobre nova meta fiscal, indica o 

Planalto 

06/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Diante do risco de ruídos entre as alas política e econômica do governo, assessores do 

presidente interino, Michel Temer, disseram que caberá à equipe de Henrique Meirelles 
(Fazenda) a definição da nova meta fiscal de 2017, que será novamente um deficit 

primário nas contas públicas. Neste ano, o rombo pode ser de até R$ 170,5 bilhões.  
 
Segundo auxiliares presidenciais, Temer já deixou claro que o número final será aquele 

que Meirelles fechar com sua equipe. Dentro do Ministério da Fazenda, técnicos 
gostariam que o rombo fosse de no máximo R$ 150 bilhões no próximo ano, mas este 

valor depende das projeções de receitas para 2017 que a Receita Federal está 
realizando. 
 

A Casa Civil chegou a dizer que o ideal seria repetir a mesma meta deste ano, de R$ 
170,5 bilhões, mas a equipe econômica quer um valor menor. Um número 

intermediário está em discussão, de R$ 160 bilhões.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/equipe-economica-tera-a-palavra-final-sobre-nova-meta-fiscal-indica-o-planalto-3qpfdpqnxea1nq7kyn4abcyp3
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/equipe-economica-tera-a-palavra-final-sobre-nova-meta-fiscal-indica-o-planalto-3qpfdpqnxea1nq7kyn4abcyp3


Nesta terça-feira (5), após reunião no Palácio do Planalto, Henrique Meirelles afirmou 
que a meta fiscal de déficit para o setor público em 2017 será anunciada até quinta-
feira (7) e que ela será a “menor possível”, apesar de “realista” e “crível”.  

 
Ele reconheceu ainda que o governo interino avalia o aumento de impostos para fixar 

um deficit no próximo ano abaixo do de 2016.  
 

“Nós estamos concluindo os cálculos e certamente deveremos anunciar até quinta-
feira as conclusões deles”, disse o ministro. “Estamos fazendo os cálculos visando 
anunciar uma meta menor possível, mas realista e crível”, acrescentou.  

 
Meirelles minimizou as divergências dentro do governo sobre o tema e disse que a 

equipe política tem o direito de manifestar a sua opinião.  
 
Ajustes 

Para determinar a nova meta, o governo está fechando medidas de aumento de 
receita. Além de ajustes em tributos existentes, a equipe econômica conta com o 

programa de concessões e privatizações para arrecadar, em 2017, entre R$ 20 bilhões 
e R$ 30 bilhões.  
 

Na lista do que pode render recursos no ano que vem está o leilão de campos do 
petróleo do pré-sal de áreas que podem ser unitizadas. São aquelas áreas próximas a 

campos já leiloados e que podem ser unificadas.  
 
Medidas fiscais no Brasil enfrentam risco político, diz Fitch 

Apesar do comprometimento renovado do governo interino de Michel Temer em focar 
na consolidação fiscal, as incertezas políticas continuam altas o suficiente para afetar 

o conteúdo, escopo e ritmo das reformas, afirma a Fitch. 
 
Em relatório, a agência de classificação de risco avalia que as iniciativas anunciadas 

pelo governo “sugerem uma tentativa coesa de controlar o gasto público, embora 
possam não ser suficientes para atingir uma rápida consolidação fiscal e estabilizar os 

crescentes encargos do governo”. 
 
No entanto, a política fiscal “ainda é sujeita ao risco político, uma vez que a 

estabilidade e durabilidade da coalizão do governo interino não é garantida, assim 
como sua capacidade de implementar reformas econômicas”, afirma o documento. “A 

popularidade do governo Temer permanece relativamente baixa e as investigações da 
Lava Jato são uma fonte contínua de perturbações política. 
 

Além disso, “a tolerância pública à forte austeridade fiscal pode ser restringida pela 
profunda e prolongada contração econômica e também pelo crescimento do 

desemprego.” 
 

Novo déficit 
A agência de rating afirma que a aprovação de um novo déficit primário para 2016, de 
2,8% do Produto Interno Bruto (PIB), é um “fraco ponto de partida” para a 

consolidação fiscal, e projeta que a relação entre dívida e PIB suba a 80% em 2017.  
 

A dinâmica da dívida não deve se estabilizar sem o estabelecimento de um superávit 
primário e de maior crescimento econômico, nota a Fitch, acrescentando esperar que 
o País cresça 0,5% em 2017. 

 
“Uma estabilização política que se traduza em implementação efetiva de políticas e 

reduza os desequilíbrios macroeconômicos, incluindo a criação de uma maior confiança 
da estabilização do déficit público, pode estabilizar a perspectiva do rating soberano 
BB, atualmente negativa.  

 



Já a deriva política e a incapacidade de implementar medidas que melhorem a 
perspectiva das finanças públicas e do crescimento podem ser negativas para a nota 
de crédito.”  

 

Paraná pode lucrar com saída de Reino Unido da União Europeia 

06/07/2016 - Fonte: Bem Paraná 

  
 

A decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia poderá aumentar as exportações 
de frango do Paraná. A expectativa é que, se confirmado o Brexit — expressão que 
une Britain com a palavra exit (saída) —, o Reino Unido adote regras mais flexíveis e 

uma postura mais aberta em relação às importações de outros países em meio à 
diminuição da oferta do bloco europeu. A decisão pode beneficiar o Paraná, maior 

produtor e exportador de carne de frango do Brasil, responsável por 36% dos 
embarques do produto.  
 

A cadeia da avicultura, com forte participação das cooperativas agropecuárias, é uma 
das com maior impacto social no Estado. Abate cerca de 1,8 bilhão de aves por ano e 

gera 60 mil empregos diretos e cerca de 600 mil indiretos no Estado, de acordo com 
o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento.  

 
São 36 frigoríficos, a maioria na região Oeste, com uma produção de 3,6 milhões de 

toneladas. “Graças à sanidade animal e à boa qualidade do frango paranaense, as 
exportações têm tido uma boa performance”, afirma Roberto de Andrade Silva, do 
Deral. Da produção, 60% tem como destino o mercado externo. 

 
A carne de frango é o segundo produto mais exportado pelo Paraná, atrás apenas da 

soja. Atualmente já são 155 países compradores, com destaques para Arábia Saudita, 
com 22% de participação, União Europeia (13%), China (11%), Japão (9%) e 
Emirados Árabes (9%).  

 
“O Reino Unido já conhece a carne de frango brasileira e esse deve ser o momento 

para que o País tente, por meio da área de relações internacionais, ampliar mercado. 
O frango paranaense é competitivo, tem qualidade e sanidade”, diz Domingos Martins, 
presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná 

(Sindiavipar).  
 

Participação — Um levantamento realizado pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes) mostra que o Brasil ocupa a terceira 
colocação entre os maiores exportadores de carne industrializada de frango para o 

Reino Unido.  
 

Em 2015, o País respondeu por 10,2% dos US$ 1,26 bilhão importados em carne de 
frango industrializada pelos britânicos, atrás de Tailândia, com 45,2%, e dos Países 

Baixos, com 12,9%. Mas ainda não está entre os principais exportadores de carne de 
frango in natura para o Reino Unido, mercado que movimenta US$ 1,3 bilhão por ano. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/452340/parana-pode-lucrar-com-saida-de-reino-unido-da-uniao-europeia


Na crise, Librelato projeta crescimento 

06/07/2016 - Fonte: CIMM  
 

A fabricante de implementos rodoviários Librelato sustenta boas expectativas mesmo 
na crise. A empresa trabalha com a projeção de que o faturamento cresça expressivos 

28% em 2016 na comparação com o ano anterior, para R$ 400 milhões.  
 

O aumento é fruto da entrada da companhia em novos segmentos, com a oferta de 
furgões leves, linha de equipamentos em alumínio, além de modelos voltados à 
entrega de bebidas, segmento em que a empresa não atuava.  

 
A aposta é grande, com investimento de R$ 3,5 milhões da Librelato nos novos 

produtos. O objetivo é garantir aumento de participação, mantendo a fatia de 13% do 
mercado conquistada no primeiro semestre deste ano contra o market share de 11% 
alcançado em 2015.  

 
A alta acontece mesmo com o mercado em queda. “As vendas de implementos da 

linha pesada devem cair para cerca de 25 mil unidades este ano”, estima José Carlos 
Sprícigo, CEO da companhia.  
 

O executivo afirma que a empresa teve um bom primeiro semestre, com vendas de 
unidades encomendadas anteriormente e até contratos que começaram a ser 

negociados na Fenatran, no fim do ano passado.  
 
“A segunda metade do ano é mais difícil de prever, com a indefinição do impeachment 

e os Jogos Olímpicos”, reconhece, sem otimismo para os próximos meses. Ele espera 
fechar o ano com produção de cerca de 5 mil implementos, volume superior aos 3,8 

mil equipamentos feitos no ano passado.  
 
As fábricas da Librelato, em Iraça e em Orleans, ambas no Estado de Santa Catarina, 

operam com baixo uso da capacidade produtiva, apesar do volume de negócios 
superior ao do mercado em geral. Sprícigo estima que a ocupação não passe de 50%.  

 
As exportações podem ajudar a empresa a melhorar este índice no segundo semestre. 
As vendas a outros países foram responsáveis por 6% das receitas operacionais na 

primeira metade do ano. Agora a companhia pretende aumentar este volume para 
9%. 

 

Honeywell compra fornecedora de sistemas de automação por US$ 1,5 bilhão 

06/07/2016 - Fonte: CIMM  

 
A Honeywell assinou acordo para a aquisição da empresa de sistemas de automação 

para cadeia de fornecimento e logística de armazéns Intelligrated por US$ 1,5 bilhão. 
O preço de compra representa aproximadamente 12 vezes a estimativa de lucro líquido 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês). As 
vendas da companhia para 2016 estão estimadas em aproximadamente US$ 900 
milhões. 

 
A transação deve ser concluída no fim do terceiro trimestre e está sujeita às 

tradicionais condições de aquisição, incluindo revisões regulatórias. Com a negociação, 
a Intelligrated passará a fazer parte da divisão Sensing and Productivity Solutions 
(S&PS), pertencente aos negócios da Honeywell para soluções de automação e 

controle.  
 

A Intelligrated projeta, fabrica, integra e instala soluções completas de automação de 
armazéns e oferece software e serviços que geram operações e distribuição de forma 
inteligente. Suas soluções para a cadeia de suprimento e armazenamento garantem 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14468-na-crise-librelato-projeta-crescimento
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14467-honeywell-compra-fornecedora-de-sistemas-de-automacao-por-us-15-bilhao


produtividade aprimorada e custos menores para revendas, fabricantes e provedores 
de serviços de logística em todo o mundo. 
 

A empresa tem ampliado seu negócio a uma taxa composta de crescimento anual 
(CAGR, da sigla em inglês) de aproximadamente 13% nos últimos três anos, índice 

maior do que o registrado na indústria em que atua. A Intelligrated conta com uma 
ampla e crescente base de clientes de mais de US$ 5 bilhões, incluindo revendas, 

fabricantes e provedores líderes da lista Fortune 500. 
 
“O comércio eletrônico continua a crescer em um ritmo sem precedente. A demanda 

dos consumidores por serviços com entrega mais rápida criou a necessidade de 
soluções de armazenamento, logística e atendimento que aumentam a produtividade 

e reduzem os custos de nossos clientes”, afirma Alex Ismail, presidente e CEO da 
Honeywell Automation and Control Solutions.  
 

A Intelligrated tem sede em Mason, Ohio (EUA), e emprega mais de 3.100 pessoas 
nas áreas de produção e em seus escritórios regionais, localizados nos Estados Unidos, 

Canadá, México, Brasil e China. 
 

Hyundai e Toyota sobem no 1º semestre 

06/07/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

Em um primeiro semestre no qual quase todas as fabricantes de veículos amargaram 

quedas nas vendas, Hyundai e Toyota foram as duas que mais ganharam participação 
no mercado brasileiro, subindo para a quarta e quinta posições, respectivamente, do 

ranking nacional das marcas mais vendidas no País.  
 
Na mão contrária, Fiat, Volkswagen e Ford, nesta ordem, foram as que mais perderam 

market share nos seis primeiros meses de 2016, entregando aos concorrentes o total 
de quase oito pontos porcentuais. Destaque também para a Jeep, única que registrou 

crescimento nos emplacamentos no período.  
 
Mesmo com relevante queda nos emplacamentos de 22,8% no primeiro semestre – 

um pouco menor do que o tombo médio geral de 25,1% entre os fabricantes de 
veículos leves –, a General Motors conseguiu se sustentar na liderança com 

participação de 16,5% e leve ganho de quase meio ponto porcentual de um ano para 
outro.  

 
As vendas do Chevrolet Onix, que há pouco mais de um ano ascendeu à posição de 
carro mais vendido do País, asseguram o bom resultado da GM ao lado dos também 

bem-sucedidos Prisma, Cobalt e S10.  
 

A Fiat conseguiu se segurar na segunda posição do ranking, mas segue entregando 
generosas porções de mercado. A marca foi a que mais perdeu participação no 
primeiro semestre, 3,5 pontos, descendo a 15,1%, um dos níveis mais baixos já 

registrados em décadas. As vendas caíram 39,3% no período, bastante acima da 
média.  

 
Carro mais vendido da Fiat por anos e líder no País em 2014, o Palio carece de 
renovação urgente e encerrou os primeiros seis meses de 2016 apenas na quinta 

posição, com menos da metade dos emplacamentos do líder Onix. Para piorar, as 
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vendas do Uno também caíram e o recém-lançado Mobi não emplacou.  
 
A Volkswagen permanece no mesmo terceiro lugar do ranking que ocupa já há mais 

de dois anos, mas também segue perdendo mercado a passos largos: cedeu 2,2 
pontos no primeiro semestre e sua participação baixou para 13,3%, com expressiva 

queda de 35,6% nas vendas no período. A tímida renovação recente de boa parte da 
linha não emocionou o consumidor.  

 
O Gol, o mais vendido da marca que por mais de duas décadas ocupou a liderança do 
mercado brasileiro, é agora apenas o quarto mais vendido do País, enquanto Fox e 

Up! não demonstram força suficiente para compensar a decadência do ex-líder.  
 

Na quarta posição do ranking, uma acima do primeiro semestre de 2015, aparece a 
Hyundai, grande surpresa do mercado brasileiro dos últimos anos que conseguiu 
passar Ford e Renault com apenas um carro bem vendido, o HB20, que nos 

emplacamentos somados de janeiro a junho tornou-se o segundo automóvel mais 
vendido no Brasil. A marca coreana também foi ajudada pelo bom desempenho da 

versão sedã HB20S, que figura como 12º mais emplacado no período.  
 
A Hyundai foi a marca que mais ganhou participação, 2,2 pontos, subindo a 10%, em 

terreno que por décadas foi ocupado pela Ford. Mesmo assim as vendas caíram 4,5%, 
ainda que muito menos que os concorrentes.  

 
Outra surpresa é a Toyota, que de um semestre para outro galgou duas posições no 
ranking nacional, subindo da sétima para a quinta posição, também com expressivo 

ganho de participação de 2,1 pontos, para quase 9%. A retração nas vendas foi mínima 
no período, de apenas 1,5%, o que pode ser considerado uma vitória diante de tombos 

tão maiores da concorrência.  
 
Não é o recém-renovado compacto Etios que faz a diferença, mas o sedã médio 

Corolla, o sexto carro mais emplacado do País de janeiro a junho, com o dobro dos 
emplacamentos do Etios. O grande mérito da Toyota é o de ter um bom produto na 

faixa de mercado de maior poder aquisitivo, menos afetada pela crise.  
 
No sentido inverso a Ford desceu duas posições no ranking e agora figura na sexta 

posição, com perda de 2,1 pontos porcentuais de participação no semestre, agora em 
8,5%, após contração nas vendas de quase 40% na comparação semestral com 2015.  

 
Isso apesar de o Ka ter sido o terceiro carro mais vendido do País no período, mas 
sem outros modelos para ajudar a marca – o segundo Ford mais vendido é a versão 

sedã Ka+, que aparece só na 23ª posição entre os carros mais emplacados do País 
este ano.  

 
Sem grandes novidades, a Renault também desceu uma posição no ranking de 

marcas no semestre, da sexta para a sétima colocação, apesar do ligeiro ganho de 
participação 0,3 ponto, para 7,3%, que não compensou a queda de 22% nas vendas.  
 

A continuada boa performance do HR-V, oitavo carro mais vendido do País no primeiro 
semestre, manteve a Honda na oitava posição do ranking, com participação de 6,6%, 

aumentada em 0,8 ponto. Graças a isso a marca japonesa teve retração de vendas 
menor que a média, de 14,3%.  
 

A única marca entre as 10 mais vendidas do País que registrou crescimento nas vendas 
do primeiro semestre foi a Jeep, com salto de 234% construído sobre base de 

comparação muito fraca.  
 
Também houve expressivo ganho de 2,1 ponto de participação, para 2,8%, 

propiciando escalada de seis posições no ranking, de 15º para nono lugar. Todo o 



desempenho é devido ao Renegade, lançado há pouco mais de um ano, que inflou os 
emplacamentos da Jeep no País.  
 

Quem ficou para traz nesse movimento foi a Nissan, que caiu da nona para décima 
posição do ranking, com declínio nas vendas do semestre de 18,3% e ínfimo ganho de 

0,22 ponto de participação, para 2,6%. Ainda que com retração menor do que a média, 
o fraco desempenho da marca japonesa está diretamente ligado à sua faixa de maior 

atuação no mercado, com os compactos March e Versa, que mais se retraiu com a 
crise.  
 

 
 
Outra marca que teve leve crescimento de vendas no primeiro semestre do ano foi a 

Peugeot: os emplacamentos avançaram 1,6% no período e houve ligeiro avanço de 
0,36 ponto na participação de mercado, agora em 1,37%. Foi o suficiente para subir 

à 11ª posição do ranking e ultrapassar a irmã de Grupo PSA, a Citroën, que registrou 
retração de 20,5%, desceu à 12ª colocação e ficou com market share de 1,33%, 
praticamente igual ao do mesmo período de 2015.  

 
Já a Mitsubishi perdeu o décimo lugar em que estava há um ano de baixou à 13ª 

posição, cedendo meio ponto de share, para 1,24%, após grande queda de vendas de 
46,7% entre janeiro e junho. 

 

Com Mitsubishi, Renault-Nissan quer cortar mais custos 

06/07/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A busca contínua da Aliança Renault-Nissan por redução de custos deve ganhar fôlego 

novo com a compra de fatia de 34% da Mitsubishi por US$ 2,28 bilhões, acordada no 
último mês de maio. Antes mesmo de o negócio ser concluído, o conglomerado já 

pretende aumentar em 28% as economias até 2018. Se conseguir, o grupo deixará de 
gastar US$ 6,11 bilhões no ano.  
 

Em 2015 as sinergias resultaram em redução de custos da ordem de US$ 4,77 bilhões 
na Renault-Nissan, segundo a empresa. A meta foi alcançada um ano antes do previsto 
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pelo CEO, Carlos Ghosn, e somou esforços em áreas como engenharia, compras e 
produção.  
 

Outra iniciativa que trouxe bons resultados foi abrir o conglomerado para outras 
parcerias, como as estabelecidas com a russa AvtoVAZ e com a gigante alemã Daimler. 

 

Volkswagen: software fraudador estava desativado no Brasil 

06/07/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

   

 
 

 
 
 

 
 

A Volkswagen garante que os consumidores brasileiros não foram vítimas do 
dieselgate, escândalo global deflagrado em setembro de 2015, quando a companhia 
foi pega ao usar software para fraudar o nível de emissões de 11 milhões de carros a 

diesel vendidos em todo o mundo. A picape Amarok oferecida no Brasil tem o 
dispositivo instalado, mas a empresa anunciou que o mecanismo está desativado.  

 
A montadora realizou testes internos e constatou que o software não influencia a 
performance ou o nível de emissões do modelo. Segundo a empresa, o veículo “atende 

plenamente aos limites de emissões estabelecidos por lei, sem prejuízo ao meio 
ambiente”. O recurso nem seria necessário no Brasil, onde a legislação de controle de 

poluentes ainda não é tão apertada quanto a de países europeus e dos Estados Unidos.  
 
Com a constatação, a empresa aponta ter mais um argumento para suspender as 

multas que recebeu no Brasil por causa do dieselgate de R$ 50 milhões do Ibama e de 
R$ 8,5 milhões do Procon-SP. Desde que foram anunciadas, ainda em 2015, a 

Volkswagen vem contestando as penalidades. 
 
Ainda que a montadora garanta não ter trapaceado no Brasil, não vai ser tão simples 

se livrar do prejuízo. Na segunda-feira, 4, a Proteste, associação dos consumidores, 
enviou ofício à companhia e ao ministério público que pedia a extensão para o País do 

acordo firmado nos Estados Unidos recentemente. A empresa acertou pagar na 
América do Norte total de US$ 15 bilhões em penalidades. 
 

Fipe: relação etanol/gasolina fecha junho em 66,07% ante 65,47% em maio 

06/07/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
A relação entre os preços do etanol e os da gasolina subiu entre o fechamento de maio 

(65,47%) e o fim de junho, ao atingir 66,07%, de acordo com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado apurado na capital paulista, porém, ficou 
abaixo da marca psicológica de 70%. 

 
Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado 

da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é 
calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do 
combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada indiferente a 

utilização de gasolina ou etanol no tanque. 
 

De acordo com o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, André 
Chagas, a relação entre os preços dos combustíveis deve se estabilizar na faixa de 
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66% nas próximas semanas, voltando a acelerar entre agosto ou setembro, quando a 
atual safra já terá perdido um pouco de ritmo. 
 

Apesar da expectativa de que a equivalência entre o etanol e a gasolina continuará 
aquém de 70%, no IPC, que mede a inflação na capital paulista, os preços do etanol 

já voltaram a subir (0,58%), após recuo expressivo de 12,95% em maio.  
 

A gasolina, por sua vez, teve variação negativa de 0,46% no IPC de junho, depois de 
declínio de 1,69% no quinto mês do ano. Com isso, a classe de despesa de Transportes 
teve alta de 0,09%, na comparação com retração de 0,61% em maio.  

 
"O grupo Transportes parou de ajudar a segurar a inflação de junho. Não é que vai 

disparar, mas deixará de aliviar", disse, Chagas, que espera alta de 0,12% para o 
grupo no fim de julho. Para o IPC, a previsão da Fipe é que fique em 0,52%, após 
0,65% em junho. 

 

Medidas fiscais no Brasil enfrentam risco político, diz Fitch 

06/07/2016 - Fonte: Paraná Online 
 
Apesar do comprometimento renovado do governo interino de Michel Temer em focar 

na consolidação fiscal, as incertezas políticas continuam altas o suficiente para afetar 
o conteúdo, escopo e ritmo das reformas, afirma a Fitch. 

 
Em relatório, a agência de classificação de risco avalia que as iniciativas anunciadas 
pelo governo "sugerem uma tentativa coesa de controlar o gasto público, embora 

possam não ser suficientes para atingir uma rápida consolidação fiscal e estabilizar os 
crescentes encargos do governo".  

 
No entanto, a política fiscal "ainda é sujeita ao risco político, uma vez que a 
estabilidade e durabilidade da coalizão do governo interino não é garantida, assim 

como sua capacidade de implementar reformas econômicas", afirma o documento. "A 
popularidade do governo Temer permanece relativamente baixa e as investigações da 

Lava Jato são uma fonte contínua de perturbações política.  
 
Além disso, "a tolerância pública à forte austeridade fiscal pode ser restringida pela 

profunda e prolongada contração econômica e também pelo crescimento do 
desemprego."  

 
A agência de rating afirma que a aprovação de um novo déficit primário para 2016, de 
2,8% do Produto Interno Bruto (PIB), é um "fraco ponto de partida" para a 

consolidação fiscal, e projeta que a relação entre dívida e PIB suba a 80% em 2017. 
 

A dinâmica da dívida não deve se estabilizar sem o estabelecimento de um superávit 
primário e de maior crescimento econômico, nota a Fitch, acrescentando esperar que 

o País cresça 0,5% em 2017. 
 
"Uma estabilização política que se traduza em implementação efetiva de políticas e 

reduza os desequilíbrios macroeconômicos, incluindo a criação de uma maior confiança 
da estabilização do déficit público, pode estabilizar a perspectiva do rating soberano 

BB, atualmente negativa.  
 
Já a deriva política e a incapacidade de implementar medidas que melhorem a 

perspectiva das finanças públicas e do crescimento podem ser negativas para a nota 
de crédito."  
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Especialistas defendem mudanças no marco legal da mineração 

06/07/2016 - Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Especialistas ouvidos pela Subcomissão Permanente de Acompanhamento do Setor de 
Mineração defenderam, nesta terça-feira (5), modificações na legislação no sentido de 
alavancar o crescimento do setor e aumentar a produtividade das indústrias voltadas 

à atividade. 
 

Mudança na base de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM), desburocratização para aproveitamento de recursos minerais da 
faixa de fronteira e do processo de pesquisa mineral foram alguns dos pontos citados 

pelos debatedores. 
 

Royalties 
O professor da Universidade de São Paulo (USP), Fernando Facury Scaff, criticou a 
forma como é tratada, no Brasil, a Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais (CFEM) — espécie de royalty pago pelas empresas mineradoras a 
municípios, estados e à União pela exploração de jazidas. 

 
Segundo ele, a contribuição não deveria ser pensada somente com uma "lógica 
arrecadatória", mas sim como estratégia de desenvolvimento nacional. Para Scaff, é 

injusto que o tributo seja cobrado com alíquotas iguais, independente do local a ser 
explorado pelos grupos empresariais. Segundo ele, o país deveria incentivar a empresa 

interessada em extrair terras raras em locais com acesso mais difícil. 
 
— Você tem que ter sistemas que permitam tratar desigualmente situações desiguais. 

Devia haver alguma fórmula na lei que não seja apenas arrecadatória, mas sim de 
desenvolvimento — disse. 

 
Faixa de Fronteira 
Em relação à pesquisa, lavra e aproveitamento de recursos minerais na faixa de 

fronteira, o coordenador da Comissão Jurídica do Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), Guilherme Simões, afirmou que há uma burocracia excessiva para que ocorra 

essa exploração. 
 

Desburocratização, flexibilização das regras, banco de dados integrados entre órgãos 
do setor, investimento em tecnologia da informação, simplificação de processos e 
eliminação de restrições ao capital estrangeiro para exploração foram as principais 

mudanças que, de acordo com Simões, devem ser introduzidas na legislação vigente. 
 

Agência reguladora 
Outro ponto levantado foi o que trata da transformação ou não do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) em agência reguladora. O procurador chefe 

substituto do DNPM, Frederico Munia Machado, considera positiva a mudança. 
 

Segundo ele, a descentralização com criação de agência reguladora é uma tendência 
mundial que, entre outras vantagens, confere maior autonomia administrativa e 
decisória, maior controle social e participação pública e mecanismo alternativo de 

solução de conflitos. 
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— No Brasil foi feito esse processo de descentralização e criação de agências na década 
de 90 e a mineração acabou ficando para trás. Foi criada uma autarquia, mas não 
avançou para a criação de uma agencia reguladora, o que, no meu ponto de vista, 

seria muito positivo – disse. 
 

Como possível aspecto negativo, Frederico apontou que a descentralização aumenta o 
foco em resultados específicos ao invés de interesse público e ocorre um declínio na 

cooperação e coerência no setor público. 
 
Terras indígenas 

O professor da Universidade de Brasília (UnB), Adriano Drummond, disse ser preciso 
tratar da exploração mineral nas terras indígenas. Segundo ele, a falta de um marco 

legal que trate da situação provoca inúmeros conflitos, já que "as pessoas começam 
a explorar nessas áreas ignorando o mundo jurídico". 
 

Para o advogado William Freire, o Brasil deve aprender com a legislação estrangeira, 
mas é preciso atenção aos ajustes que devem ser feitos no seu próprio contexto 

cultural, administrativo e econômico.  
 
O advogado defendeu a manutenção do chamado "direito de prioridade" da empresa 

mineradora no acesso a riquezas minerais no subsolo por ela já explorado. Segundo 
ele, a União, a quem pertencem, constitucionalmente, os recursos minerais, tem todas 

as ferramentas e mecanismos para exercer o controle efetivo dessa riqueza. A seu 
ver, não é o regime de prioridade que fragilizará isso. 
 

Presidente da subcomissão, o senador Wilder Morais (PP-GO) afirmou que os encontros 
são essenciais aos trabalhos legislativos, já que tratam de "contribuições de todas as 

áreas e setores envolvidos na atividade minerária". 
 

Senado aprova quatro indicados por Temer para diretoria do Banco Central 

06/07/2016 - Fonte: Notícias do Senado 
 

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (5) os nomes de quatro indicados para 
diretorias do Banco Central: Reinaldo Le Grazie, administrador, atualmente diretor 
superintendente da Bradesco Asset Management, que ocupará a diretoria de Política 

Monetária; Tiago Couto Barriel, economista indicado para a Diretoria de Assuntos 
Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos; Carlos Viana de Carvalho,  para a 

Diretoria de Política Econômica; e Isaac Sidney Menezes Ferreira, atual procurador-
geral do Banco Central, para assumir a Diretoria de Relacionamento Institucional e 
Cidadania. 

 
Os quatro indicados foram sabatinados ainda nesta terça mais cedo na Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE). 
 

Reinaldo Le Grazie é graduado em Administração Pública pela Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, com extensão executiva pelo 
Instituto Europeu de Administração. 

 
Com longa experiência profissional na iniciativa privada, Le Grazie atuou, nas últimas 

três décadas, em empresas financeiras e de gestão de recursos, em bancos nacionais 
e internacionais, e em gestoras de recursos independentes e também ligadas a 
grandes grupos econômicos. 

 
Discussão 

Em meio a críticas de alguns senadores sobre a política econômica do presidente 
interino, Michel Temer, de manutenção de juros altos, Lindbergh Farias (PT-RJ) 
questionou a independência de Le Grazie para a diretoria de Política Monetária por se 
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tratar de um superintendente do Bradesco.  E também citou o nome de um sócio do 
Itaú, Ilian Goldfajn, agora presidente do Banco Central. 
 

Ele criticou ainda o governo atual por fazer as indicações antes da conclusão do 
processo de impeachment de Dilma Rousseff. 

 
- No governo da presidente Dilma, nós tivemos um Banco Central de funcionários 

públicos. Qual a independência desses senhores para fiscalizar os bancos? Para 
fiscalizar o sistema financeiro? - indagou. 
 

O argumento do senador foi rebatido por Ana Amélia (PP-RS). 
 

- É preferível entregar diretorias a dois bancos genuinamente brasileiros do que a 
presidência do Banco Central a um presidente de um banco americano, o Banco de 
Boston – disse a senadora ao se referir ao ex-presidente do Bank Boston, Henrique 

Meirelles, atual ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central no governo Lula. 
 

O líder do governo, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), lembrou que todos os indicados 
foram sabatinados e aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e 
rejeitou a necessidade de um tipo de quarentena para diretores de bancos comerciais. 

 
- Todos são pessoas corretas, honradas e habilitadas, inclusive por longa experiência 

no trabalho do setor financeiro. Pessoas que conhecem o ramo de negócios, até para 
poder descobrir armadilhas que possam se apresentar em seu caminho - disse Aloysio. 
 

Outros diretores 
Tiago Couto Berriel foi indicado para exercer o cargo de Diretor de Assuntos 

Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. É bacharel em Economia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, concluiu o mestrado em Economia 
na mesma instituição em 2005. Complementou sua formação acadêmica na 

Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Lá, ele foi orientado pelo prêmio Nobel 
Dr. Christopher Sims, e adquiriu o título de Doutor em Economia em 2010. 

 
Berriel atua no setor privado como responsável pela análise macroeconômica na 
empresa Pacífico Gestão de Recursos. É sócio das empresas Berriel Consultoria em 

Gestão Empresarial; Pacífico Holding e BC Consulting  Consultoria Econômico-
Financeira Sociedade Simples.  

 
É Professor Assistente na PUC-Rio desde janeiro de 2014, e, anteriormente, exerceu 
a mesma função na Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio 

Vargas. O indicado concentra as atividades de pesquisa nas áreas de macroeconomia, 
economia monetária e finanças internacionais. 

 
Carlos Viana de Carvalho ocupará o cargo de diretor de Política Econômica. Ele é 

professor associado do quadro principal do Departamento de Economia da PUC-Rio, 
desde junho de 2011, onde se dedica às atividades de pesquisa e ensino em política 
monetária, macroeconomia, finanças e finanças internacionais.  

 
Já exerceu a função de economista e posteriormente de economista-sênior do Banco 

Central Americano entre 2007 e 2011 onde teve a oportunidade de vivenciar de perto 
a crise financeira internacional de 2008 e de participar de algumas iniciativas de 
política monetária frente à crise. 

 
Viana de Carvalho exerceu também atividades profissionais no setor privado. Foi 

economista-chefe do Banco Opportunity e sócio da Kyros Investimentos, empresa 
gestora de recursos de terceiros. 
 

Isaac Sidney Menezes Ferreira foi indicado para exercer o cargo de diretor do Banco 
Central do Brasil. Ele tem formação em Direito e desde fevereiro de 2002 é procurador 



do Banco Central do Brasil, onde exerceu as funções de chefe de gabinete do 
procurador-geral, chefe de gabinete da Presidência e de secretário-executivo. 
 

Atuou como advogado em causas cíveis, criminais e trabalhistas entre 1999 e 2001. 
Foi chefe da Assessoria Parlamentar do Banco do Brasil e chefe-adjunto da Assessoria 

Parlamentar do Ministério da Defesa. 
 

Banco Central 
O Banco Central do Brasil foi criado em 1964 e é o principal executor das orientações 
do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da 

moeda nacional. 
 

Entre os objetivos do banco estão a zelar pela liquidez da economia, manter as 
reservas internacionais em nível adequado, estimular a formação de poupança, zelar 
pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. 

 

Indicador de Desemprego recua 1,9 ponto em junho, informa FGV 

06/07/2016 - Fonte: R7 
 
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,9 ponto em junho na 

comparação com o mês anterior, para 97,6 pontos. Com isso, o indicador retornou 
para o nível de outubro de 2015, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em maio, 

o ICD havia subido 3,9 pontos. 
 
Segundo a FGV, a evolução do indicador nos últimos meses sugere redução no ritmo 

de alta da taxa de desemprego em relação ao ano passado. "A evolução dos 
Indicadores de Mercado de Trabalho nos últimos meses vem sinalizando que as 

empresas estão calibrando o ritmo de ajuste de seus efetivos de mão de obra, um 
movimento em consonância com os resultados mais recentes das pesquisas 
quantitativas, que começam a mostrar uma atenuação do ritmo de queda do 

emprego", diz a nota distribuída pela FGV nesta quarta-feira, 6. 
 

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 
sobre a situação presente do mercado de trabalho. 

 
Antecedente de Emprego 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) cresceu 2,8 pontos em junho ante o 
mês imediatamente anterior, nos dados com ajuste sazonal, para 82,2 pontos, 
segundo o Ibre/FGV. Este é maior nível para o indicador desde abril de 2014, quando 

o IAEmp registrou 83,0 pontos. 
Segundo a FGV, "o resultado sinaliza uma tendência de arrefecimento das taxas 

negativas de evolução do total de pessoal ocupado na economia brasileira durante os 
próximos meses". 

 
Em nota distribuída, a entidade informou que os componentes que mais contribuíram 
para a alta do IAEmp em junho foram os indicadores "que medem o ímpeto de 

contratações nos próximos três meses e a situação dos negócios para os próximos seis 
meses, ambos da Sondagem de Indústria, com variações de 8,7 e 7,6 pontos, 

respectivamente". 
 
O IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da 

Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo do 
levantamento, segundo a FGV, é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País. 

 
 
 

http://noticias.r7.com/economia/indicador-de-desemprego-recua-19-ponto-em-junho-informa-fgv-06072016


ENTREVISTA-China Three Gorges mira eólicas e solares no Brasil após 

comprar hidrelétricas 

06/07/2016 - Fonte: R7 

 
A elétrica estatal chinesa China Three Gorges (CTG), que nos últimos anos investiu 

mais de 15 bilhões de reais em hidrelétricas no Brasil, prepara-se agora para em usinas 
eólicas e solares, afirmou à Reuters o presidente da companhia no país. 

 
A elétrica, que abriu escritório no país em 2013, tem avaliado diversas oportunidades 
de aquisição no mercado brasileiro e pode fechar algum negócio para estrear nessas 

novas fontes renováveis em até um ano. 
 

As aquisições têm sido o caminho preferencial para a expansão dos chineses no Brasil, 
que inclui até o momento a compra de participação em hidrelétricas e eólicas da EDP 
Energias do Brasil e de duas usinas hídricas da Triunfo, além das hidrelétricas 

assumidas neste mês, que pertenciam à Cesp. 
 

"Nos primeiros dois anos nosso foco tem sido mais hidrelétricas, mas no futuro nós 
podemos começar a ter um pouco mais de renováveis... temos olhado as renováveis 
mais seriamente, e até que possamos fechar alguma coisa deve levar algo entre seis 

meses e um ano", afirmou Li Yinsheng, que comanda a CTG no Brasil. 
 

A gigante chinesa foi apontada recentemente como uma das interessadas em adquirir 
uma fatia na Renova Energia, braço de investimento em renováveis da mineira Cemig 
que tem procurado um novo sócio. 

 
Li não quis comentar nenhuma transação específica, mas disse que a empresa avalia 

"diferentes oportunidades" no país por meio de uma equipe especializada em fusões e 
aquisições. 
 

No longo prazo, no entanto, a China Three Gorges também pretende desenvolver 
projetos próprios no Brasil a partir do zero, ao invés de focar o crescimento apenas 

em compras de ativos. 
 
"Desse jeito podemos criar mais valor e criar mais empregos", disse Li. 

 
Questionado sobre o ritmo dos investimentos no país, o executivo disse não haver 

uma meta em valores ou capacidade instalada, com a expansão sendo guiada pelas 
oportunidades. 
 

"Não temos um número definido... temos que ter um bom perfil entre risco e retorno", 
disse. 

 
O executivo também preferiu não comentar se os ativos brasileiros estão baratos para 

os chineses no atual momento de crise. "Não podemos dizer que esse é um bom ou 
mau preço, o preço é estabelecido pelo mercado". 
 

Além da Three Gorges, outra chinesa que tem marcado presença no mercado brasileiro 
é a State Grid, que estreou no país em 2011, também por meio de aquisições. 

 
Na semana passada, a companhia anunciou a compra da fatia de 23 por cento da 
Camargo Corrêa na CPFL Energia, em um negócio avaliado em 5,8 bilhões de reais. O 

valor, no entanto, pode ser bem maior se os demais acionistas da companhia também 
decidirem vender suas participações no negócio. 

 
 
 

http://noticias.r7.com/economia/entrevista-china-three-gorges-mira-eolicas-e-solares-no-brasil-apos-comprar-hidreletricas-05072016
http://noticias.r7.com/economia/entrevista-china-three-gorges-mira-eolicas-e-solares-no-brasil-apos-comprar-hidreletricas-05072016


Dólar sobe ante real com ação do BC e mau humor no exterior 

06/07/2016 - Fonte: R7 
 

O dólar subia frente ao real nesta quarta-feira, após o Banco Central intervir no 
mercado pela quarta sessão consecutiva para elevar as cotações e em meio ao mau 

humor nos mercados globais com a opção britânica por deixar a União Europeia (UE). 
 

No Brasil, investidores preferiam estratégias defensivas enquanto aguardavam a 
definição da meta fiscal para 2017, que será decidida em reunião nesta noite. 
 

Às 10:37, o dólar avançava 0,62 por cento, a 3,3214 reais na venda, após subir mais 
de 1 por cento e atingir 3,3384 reais na máxima do dia. A moeda norte-americana 

fechou em alta nas três sessões anteriores. 
 
O dólar futuro subia cerca de 0,5 por cento. 

"A atuação repetida (do BC), mas com lotes pequenos, é um sinal claro de que o 
mercado exagerou quando levou o dólar para patamares tão baixos", disse o operador 

da corretora B&T Marcos Trabbold. 
 
O BC ofertou e vendeu integralmente pela quarta sessão seguida 10 mil swaps 

reversos, que equivalem a compra futura de dólares, reduzindo sua exposição cambial 
em 2 bilhões de dólares. O ritmo é lento em comparação com a postura adotada pelo 

BC sob a batuta de Alexandre Tombini, que antecedeu Ilan Goldfajn como presidente 
da instituição. 
 

Tombini usou swaps reversos para reduzir a posição da autoridade monetária em 
swaps tradicionais, que equivalem a venda futura de dólares, de cerca de 100 bilhões 

de dólares no fim de 2015 para pouco mais de 60 bilhões de dólares quando deixou o 
cargo no mês passado. 
 

O BC passou mais de um mês sem realizar leilões de swap reverso mas retomou o 
instrumento na semana passada após o dólar marcar a maior queda mensal em 13 

anos em junho, embalado pelo otimismo cauteloso dos investidores com o Brasil. 
 
Nesta sessão, a alta da moeda norte-americana vinha também em linha com os 

mercados externos, onde preocupações com possíveis impactos econômicos 
provocados pela saída britânica da UE novamente levava investidores a evitarem 

ativos de alto risco. 
 
"O mau humor de ontem atravessou a noite e segue firme para a sessão desta quarta-

feira", escreveram analistas da corretora H.Commcor em nota a clientes. 
 

No cenário local, investidores aguardavam a definição da meta fiscal para 2017. A 
expectativa é que o rombo primário projetado para o ano que vem fique abaixo dos 

170 bilhões de reais previstos para este ano, mas há discordâncias dentro do governo 
sobre a estimativa exata. 
 

Na crise, serviço de revendas de carros melhora 

06/07/2016 - Fonte: R7 

 
Com a crise que derrubou as vendas de veículos novos, principal fonte de ganhos do 
segmento, as concessionárias se voltaram à área de serviços na tentativa de garantir 

receitas. O investimento em profissionais mais qualificados, serviços rápidos e com 
qualidade e conforto nas lojas começa a dar resultados, ao menos na aprovação da 

clientela. 
 

http://noticias.r7.com/economia/dolar-sobe-ante-real-com-acao-do-bc-e-mau-humor-no-exterior-06072016
http://noticias.r7.com/economia/na-crise-servico-de-revendas-de-carros-melhora-06072016


A satisfação dos consumidores com o pós-venda nas redes de revendedores das 
montadoras brasileiras aumentou 61 pontos em relação ao ano passado na pesquisa 
da consultoria J.D.Power. Numa escala até 1.000, a média do índice deste ano ficou 

em 780 pontos, se aproximando da pontuação dada pelos consumidores americanos 
(797) e acima dos britânicos (744) e dos alemães (732). 

 
A pesquisa, conceituada globalmente, é feita todos os anos em 16 países e está em 

sua segunda versão no Brasil. Foram consultados no País mais de 5 mil consumidores 
que compraram automóveis nos últimos três anos e recorreram a serviços das 
revendas nos últimos 12 meses. 

 
"Como as vendas de carro zero caíram, as concessionárias passaram a ver o pós-

venda como fonte de receita e melhoraram a prestação de serviços, de olho também 
na fidelização do cliente", afirma Fábio Braga, diretor da J.D.Power do Brasil. 
 

No primeiro semestre, as vendas de automóveis e comerciais leves caíram 25% em 
relação a igual intervalo de 2015, somando 951,2 mil unidades, o pior resultado para 

o período em dez anos. Desde janeiro, mais de 400 revendas fecharam as portas, 
segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). 
Atenção 

 
O vice-presidente da Fenabrave, Luiz Romero Farias, admite que "a deficiência de 

caixa gerada pela queda nas vendas de veículos novos levou as empresas a 
redobrarem a atenção no pós-venda." 
 

A pesquisa da J.D.Power, feita pela internet entre março e maio, avalia quesitos como 
agendamento do serviço, recepção quando o consumidor chega à loja, atenção e 

explicações do consultor técnico (inclusive sobre os preços cobrados), qualidade do 
reparo, "amenidades" oferecidas a quem aguarda o serviço na loja (café, água, acesso 
à web e até distração para as crianças), tempo de espera e a entrega do veículo. 

 
Segundo Braga, a satisfação do consumidor quando recorre à revenda tem papel 

fundamental na lealdade à marca. Entre os pesquisados, 76% dos satisfeitos com os 
serviços afirmaram que comprariam um outro carro no local. 
 

Braga ressalta que houve melhora significativa nas avaliações deste ano, mas afirma 
que ainda há muito a ser feito. 

 
"A aprovação do cliente aumenta muito quando tem amenidades na concessionária 
enquanto ele aguarda o carro, mas apenas 48% dos entrevistados afirmaram estar 

satisfeitos com esse tipo de serviço", diz Braga. 
 

Outro item que conta muitos pontos é o tempo de espera para ser atendido. "A 
resposta é mais positiva quando esse período é de até dois minutos, mas 54% 

informaram que aguardaram mais do que isso", informa. A pesquisa não avalia 
isoladamente o preço cobrado pelo serviço. 
 

"Com todos os escândalos que estão sendo divulgados no Brasil, o consumidor está 
mais atento e exige mais transparência e honestidade dos prestadores de serviços", 

avalia o diretor da J.D. Power. 
 
Ranking 

Pelo segundo ano seguido, a Toyota ficou em primeiro lugar na lista de consumidores 
mais satisfeitos. No mês passado, a marca também apareceu no topo da pesquisa da 

J.D.Power sobre o índice de satisfação do consumidor no processo de compra de um 
veículo. 
 



Todas as 14 marcas pontuadas na avaliação dos atendimentos depois da venda 
melhoraram performances em relação a 2015, mas algumas mudaram de posição no 
ranking. 

 
A Hyundai/Caoa, por exemplo, pulou da sexta colocação para a segunda neste ano 

com melhora de 76 pontos na avaliação de sua rede de revendas. Já a Mitsubishi 
despencou do terceiro para o 11.º lugar. 

 
A General Motors, líder em vendas no País este ano, segurou a quarta posição, 
enquanto a Fiat, segunda maior do mercado, ganhou uma posição e ficou em nono 

lugar. A Volkswagen caiu do 11.º para o 12.º lugar. A última da lista é a Renault, que 
saiu da 12.ª para a 14.ª posição. A Kia, que aparece em sexto lugar, não estava na 

lista de 2015. 
 

ONU defende revisão de acordo entre Samarco e governo federal 

06/07/2016 - Fonte: DCI 
 

A suspensão do acordo fechado entre a mineradora Samarco e o governo federal como 
resposta ao rompimento da barragem da companhia em Mariana (MG) é uma 
oportunidade para realizar uma revisão com foco no respeito aos direitos humanos e 

na devida reparação e compensação para as vítimas, disseram nesta terça-feira 
especialistas em direitos humanos das Nações Unidas. 

 
A Samarco, joint-venture entre a anglo-australiana BHP Billiton a Vale, havia fechado 
em março um acordo com a União e os governos estaduais de Minas Gerais e Espírito 

Santo sobre o desastre, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a 
ratificação do termo em resposta a um pedido da Procuradoria-Geral da República. 

 
Os especialistas em direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) 
elogiaram a decisão do STJ em uma nota enviada à imprensa nesta terça-feira. 

 
"O acordo selado ignorava os direitos humanos das vítimas, e sua suspensão em 1° 

de julho é uma oportunidade perfeita para realizar uma completa revisão das devidas 
reparações e compensações para as vítimas, com base nos direitos humanos e com 
transparência e participação pública", afirmaram. 

 
"Pedimos que o governo aproveite isso para lidar de forma oportuna e adequada com 

as persistentes preocupações quanto aos direitos humanos." 
 
Para o Relator Especial da ONU sobre direitos humanos e substâncias e resíduos 

perigosos, Baskut Tuncak, tanto os governos quanto as empresas "pareciam dispostos 
a dispensar os direitos das vítimas em um esforço por varrer esse desastre para 

debaixo do tapete". 
 

O rompimento da barragem em Mariana ocorreu em novembro, com a liberação de 
uma enxurrada de lama que deixou 19 mortos e centenas de desabrigados, além de 
atingir o rio Doce, percorrendo centenas de quilômetros até encontrar o mar capixaba. 

O incidente foi considerado o maior desastre ambiental da história do país. 
 

Os especialistas da ONU afirmaram ainda que os órgãos de governança a serem 
estabelecidos pelo acordo anteriormente fechado deixariam "pouca ou nenhuma 
margem para a efetiva participação das autoridades públicas e das comunidades 

afetadas no planejamento e execução dos programas ambientais, sociais e 
econômicos". 

 
Samarco, Vale e BHP afirmaram na semana passada que recorrerão da decisão que 
suspendeu a ratificação do acordo com os governos. 

 

http://www.dci.com.br/industria/onu-defende-revisao-de-acordo-entre-samarco-e-governo-federal-id559376.html


Nippon cogita separação da Ternium 

06/07/2016 - Fonte: DCI 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Nippon Steel, uma das controladoras da Usiminas, admitiu pela primeira vez que a 

divisão de ativos seria uma saída para negociar a dissolução da sociedade com a 
Ternium. O grupo japonês reiterou, porém, que não há qualquer tipo de conversa entre 

as partes. 
 
"Uma das alternativas para resolver a situação atual da empresa seria, de alguma 

forma, fazer a divisão dos ativos", afirmou nesta terça-feira (05) o diretor da Nippon 
Steel e conselheiro da Usiminas, Yoichi Furuta. 

 
Pela primeira vez desde a entrada da Ternium no bloco de controle da siderúrgica 
mineira, ao final de 2011, a Nippon se pronuncia publicamente sobre as questões 

envolvendo governança corporativa da Usiminas. "Resolvemos dar nossa versão sobre 
os fatos", acrescentou Furuta. 

 
Ele conta que a eleição do atual presidente da Usiminas, Sérgio Leite, ocorreu de forma 
ilegal, pois não houve consenso, o que fere o acordo de acionistas da companhia. 

 
Furuta afirma ainda que a destituição de três executivos de confiança da Ternium em 

setembro de 2014, incluindo o então presidente Julián Eguren, decorreu de "atividades 
ilegais". Na ocasião, Rômel Erwin de Souza, nome de confiança da Nippon, foi eleito 
presidente da Usiminas. 

 
"Como entendemos que a eleição de Leite foi ilegal, entramos com processo para 

anular essa decisão. O natural é que a antiga diretoria retorne", pontua Furuta. 
 
Até o fechamento desta edição, a Ternium não se pronunciou sobre o assunto. 

 
Já a Usiminas declarou por meio de nota que "Leite reafirma o seu compromisso, como 

tem feito nos últimos 40 dias, de trabalhar de forma isenta e de buscar, no que couber 
à diretoria executiva, o consenso entre os sócios." 

 
O comunicado acrescenta que "o momento é de trabalhar com foco exclusivo na 
melhoria dos resultados, na conclusão do aporte de capital e da renegociação da 

dívida." 
 

Divisão de ativos 
Uma das possíveis soluções para o impasse societário na Usiminas seria a divisão de 
ativos. Furuta declarou que "faria mais sentido" a usina de Ipatinga (MG) ficar com o 

grupo japonês. "A planta tem um relacionamento com a Nippon desde o seu 
nascimento." 

 
Outra possibilidade levantada é a venda da fatia de um dos sócios. "Nós compraríamos 
as ações da Ternium, mas achamos que isso é muito difícil de acontecer", observa 

Furuta. 

http://www.dci.com.br/industria/nippon-steel-cogita-separacao-da-argentina-ternium-no-comando-da-usiminas-id559487.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/4/Vista-geral-da-usina-siderurgica-da-Usiminas-em-Cubatao--SP--vhlnw25112653.jpg


O executivo salienta que a Nippon buscará a resolução dos problemas de governança 
na Usiminas. "Nós queremos que a empresa se desenvolva de forma independente." 
 

Fiat amarga maior queda entre montadoras 

06/07/2016 - Fonte: Diário do Comércio 

 
O segmento de automóveis e comerciais leves teve redução nos 

emplacamentos da ordem de 25,09% no acumulado do ano, de janeiro a 
junho/Alisson J. Silva 

 

Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave), no último dia 4, o segmento de automóveis e comerciais 

leves experimenta uma retração nos emplacamentos da ordem de 25,09%, no 
acumulado do ano de janeiro a junho, na comparação com o mesmo período de 2015. 

 
Nos seis primeiros meses do ano passado, foram comercializadas 1.269.817 unidades. 
Agora, em 2016, esse número caiu para 951.206 unidades. A boa notícia é que, na 

comparação com maio, junho teve uma alta de 2,62%, tendo sido emplacadas 
166.410 unidades contra 162.161 unidades do mês anterior. 

 
Esses números são do mercado automotivo como um todo, o que acaba ocultando a 

verdadeira realidade das principais montadoras do País, Fiat, Ford, General Motors e 
Volkswagen, de forma individual, nesse ano de forte retração nas vendas. Com base 
nos dados da Fenabrave, foi feito um levantamento levando em conta sempre o 

período de janeiro a maio, para os anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 
 

Nos cinco primeiros meses de 2013, Fiat, Ford e GM experimentaram o melhor 
momento de vendas no segmento de automóveis dos últimos cinco anos. A Fiat 
emplacou 254.490 unidades e a GM foi responsável pelas vendas de 210.257 unidades. 

Já a Ford, comercializou 113.986 unidades. 
 

Para a VW, o melhor ano foi 2012, com 223.420 unidades. Já em 2016, entre janeiro 
e maio, houve uma significativa queda, principalmente para a Fiat Automóveis. A 
montadora italiana comercializou, nos cinco primeiros meses deste ano, 77.047 

automóveis. Ou seja, retração de 69,72%. Outra que experimentou forte retração foi 
a VW, com 85.259 unidades (- 61,84%). 

 
Ford e GM passaram por retração menor, mas nem por isso, menos significativa. A 
Ford emplacou, no mesmo período, 61.789 unidades, queda de 45,79% na 

comparação com 2013. A General Motors vendeu 117.238 unidades, ou seja, queda 
de 44,24%, a menor entre as quatro grandes. E esse resultado lhe rendeu a liderança 

no ranking de vendas de automóveis. 
 
Comerciais leves - Utilizando o mesmo período de meses (os cinco primeiros), e os 

mesmos anos, passamos para a análise do segmento de comerciais leves. Entre 2012 
e 2016, o melhor ano para a Fiat foi 2014. Para a Ford, 2012. Para a GM e a VW, o 

melhor ano de vendas de comerciais leves foi 2013. 
 
Nesse segmento específico, a maior queda foi da GM. Em 2013, foram vendidas 39.739 

unidades contra as 12.163 unidades de 2016. Retração de 69,39%. A segunda maior 
queda foi da Ford que, em 2012, comercializou 12.078 unidades. Entre janeiro e maio 

desse ano, o número de emplacamentos caiu para 4.956 unidades, o que significa 
queda de 58,96% no comparativo. 
 

Em 2013, a VW vendeu, no segmento de comerciais leves, 46.360 unidades. Em 2016, 
houve redução para 20.572 unidades (- 55,62%). Se foi a montadora que 

experimentou as perdas mais significativas no segmento de automóveis, a Fiat foi a 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=fiat_amarga_maior_queda_entre_montadoras&id=170691


que menos retraiu nas vendas de comerciais leves. Em 2013 havia emplacado 80.429 
unidades. Em 2016, foram 41.207 unidades, retração de 48,76%. 
 

Por fim, o levantamento traz as perdas somando os dois segmentos (automóveis e 
comerciais leves), retrato mais fiel do mercado nacional nos últimos cinco anos. Para 

todas as quatro montadoras, o melhor ano das vendas dos segmentos somados foi 
2013. 

 
Liderança - Entre janeiro e maio daquele ano, a líder foi a Fiat, tendo emplacado 
316.267 unidades. Em segundo lugar aparecia a Volkswagen com suas 269.261 

unidades. Na terceira colocação ficou a GM com 249.996 unidades. Em quarto lugar 
do ranking nacional estava a Ford, com 125.893 unidades emplacadas. 

 
Em 2016, no mesmo período, a Fiat acumulou a maior perda. A montadora italiana 
vendeu 118.254 unidades na soma dos segmentos de automóveis e comerciais leves, 

retração de 62,61%. Com esse resultado, passou a ocupar a segunda colocação do 
ranking. 

 
A GM comercializou 129.401 unidades, com queda de 48,24% nas vendas. Apesar de 
não acusar a menor perda no período comparativo, esse resultado lhe rendeu a 

liderança no mercado nacional. A segunda maior redução coube à Volkswagen. Entre 
janeiro e maio desse ano, a montadora alemã emplacou 105.831 unidades, ou seja, 

queda de 60,69% na comparação com o mesmo período de 2013. 
 
A menor retração verificada no levantamento foi da Ford. Agora em 2016, a montadora 

vendeu 66.745 unidades (- 46,98% em comparação com 2013). Para o estudo 
comparativo foram utilizados dados fornecidos pela Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 

Para reduzir rombo, governo estuda elevar imposto sobre combustíveis e 
alterar IR 

06/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Se o governo optar por elevar a carga tributária para garantir um rombo menor nas 

contas públicas em 2017, o mais provável é que eleve a Cide sobre os combustíveis, 
informaram fontes da área econômica.  

 
A alta do tributo poderia garantir arrecadação de R$ 5 bilhões a R$ 10 bilhões, 
dependendo das alíquotas a serem aprovadas. O governo também avalia alterações 

no Imposto de Renda. 
 

A possibilidade de alta nos tributos foi admitida nesta terça-feira (5), pelo ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, após reunião com o presidente em exercício, Michel 
Temer.  

 
“Estamos trabalhando na receita e obviamente envolve diversos setores de atividade 

econômica, a retomada da confiança, o investimento, a infraestrutura. Temos de 
pensar também em privatização e venda de ativos”, disse. Questionado se o aumento 
de impostos também está neste horizonte, respondeu: “Estamos considerando e 

vamos divulgar as conclusões ainda esta semana”. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/para-reduzir-rombo-governo-estuda-elevar-imposto-sobre-combustiveis-e-alterar-ir-epb45zcvg3hzvlms5clgj8hif
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/para-reduzir-rombo-governo-estuda-elevar-imposto-sobre-combustiveis-e-alterar-ir-epb45zcvg3hzvlms5clgj8hif


A intenção de Temer era definir a nova meta fiscal nesta terça (5), mas não houve 
consenso na equipe. Enquanto a área econômica defende um déficit de R$ 150 bilhões, 
podendo ser até mesmo R$ 140 bilhões, há na área política quem defenda a repetição 

da meta deste ano, de rombo de R$ 170,5 bilhões, que ainda assim já imporia aperto 
adicional de gastos. Meirelles negou a divergência.  

 
“Adoção fácil” 

Sem chegar a um acordo, o Planalto adiou a definição da nova meta para esta quarta-
feira (6), segundo o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
Wellington Fagundes (PR-MT). Ele se disse favorável à elevação da Cide, desde que a 

receita seja partilhada com estados e municípios. Em sua opinião, o governo vai adotar 
a elevação da alíquota da Cide para reforçar o caixa e diminuir o rombo fiscal projetado 

para 2017.  
 
Para Fagundes, a adoção da Cide é fácil porque precisa apenas de decreto presidencial. 

Não precisaria, portanto, de aprovação de proposta pelo Congresso, como a CPMF. 
 

O senador é autor de proposta de emenda à Constituição (PEC) que aumenta a fatia 
de estados e municípios no bolo da Cide. Caso o governo a inclua como fonte de receita 
para o próximo ano, ele pretende atrelar a alta do tributo à aprovação de proposta 

que aumente a participação dos entes regionais. 
 

Congresso 
O senador disse que as mudanças com os novos parâmetros para a meta fiscal de 
2017 deverão ser encaminhadas na quinta-feira ao Congresso. Ele pretende trabalhar 

na elaboração de um parecer no fim de semana para tentar votar o projeto na 
Comissão Mista de Orçamento e no plenário do Congresso até quarta-feira da próxima 

semana. 
 
Na noite desta terça (5) ainda havia números variados para a meta. Rose de Freitas 

(PMDB-ES), líder do governo no Senado, disse que deverá ficar num déficit entre R$ 
150 bilhões e R$ 160 bilhões. Admitiu que a alta de impostos está em discussão, mas 

acha ser difícil obter apoio popular para a medida após a gestão ter mantido aumentos 
para o funcionalismo público negociados pelo governo da presidente afastada Dilma 
Rousseff. 

 
Rose reconheceu que, sem aumento de tributos não é possível fazer no próximo ano 

déficit menor que o projetado para 2016, de R$ 170,5 bilhões. “Vão ter de repetir a 
dose.”  
 

Empresários brasileiros enfrentam calvário para fechar uma empresa 

06/07/2016 - Fonte: Portal Contábil 

 
Instabilidade econômica e falta de investimentos são os fatores que pesam na decisão 

do empresário em encerrar suas atividades; país possui um dos processos mais 
demorados do mundo e o custo para encerrar uma organização é 44% mais caro que 
abrir; especialista enumera as diversas etapas para conclusão do pedido 

 
Abrir uma empresa no mercado brasileiro nunca foi uma tarefa muito fácil. Isso porque 

o país possui um dos processos mais lentos, levando cerca de 107 dias para conseguir 
a autorização para abrir suas portas.  
 

Mas, se engana quem pensa que esse processo extremamente burocrático acontece 
apenas para o início de um negócio. Assim como a abertura, o fechamento de uma 

organização é desgastante e dispendioso, chegando a custar até 44% mais do que o 
passo inicial.  
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/empresarios-brasileiros-enfrentam-calvario-para-fechar-uma-empresa/


A consultora do escritório Coutinho, Lacerda, Rocha, Diniz & Advogados Associados, 
Aline Coutinho, pontua que o atual momento econômico nacional tem sendo um triste 
impulsionador para o fim de diversos negócios.  

 
“Além da instabilidade econômica, fatores como dificuldade financeira, falta de 

investimentos, mercado competitivo também influenciam negativamente para que o 
empresário tenha que fechar suas portas”, comenta. 

 
De acordo com levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Lojista de Belo 
Horizonte (Sindilojas – BH), baseado nos dados da Junta Comercial de Minas, o número 

de empresas extintas no estado quase dobrou nos últimos dois anos.  
 

O estudo revelou que em 2015, cerca de 2,7 mil empresas com mais de um empresário 
foram fechadas e que, em 2016, o número já ultrapassa 5,2 mil. “O mercado 
realmente não está muito aquecido e isso afeta integralmente na vida das empresas. 

É preciso ter paciência para saber se o momento é para dar continuidade ou finalizar 
de vez os planos do negócio”, revela. 

 
Caso o empresário não tenha outra saída e o fechamento seja a opção, ele deve estar 
muito bem preparado, pois o processo não é nada fácil. Ao todo, são sete etapas nas 

mais diversas esferas para que o encerramento seja em fim concluído. “É importante 
ressaltar que essa ação não é nada barata e que precisa de muita paciência dos 

envolvidos para chegar até o final”, diz.  
 
Aline comenta que um estudo realizado pela Federação Nacional das Empresas de 

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas (Fenacon), apontou que um simples fechamento pode ser até 44% mais 

caro que a abertura.  
 
“A solicitação é extremamente burocrática e são necessárias diversas certidões de 

negativação e documentos que comprovam a completa isenção de débitos no CNPJ, e 
caso haja algum problema em alguma dessas etapas, o processo fica todo parado e 

pode levar anos para se resolver”, ressalta. 
 
A especialista pontua quais são os passos que devem ser tomados para o fechamento 

legal e correto de uma empresa. O primeiro deles é a elaboração da ata de 
encerramento e o Distrato Social, documento que vai indicar quais os motivos que 

levaram ao fim do negócio e, caso necessário, como os bens serão partilhados entre 
os sócios.  
 

“Logo após a entrega desse documento, é preciso conseguir também a Certidão 
Negativa de Débito no site da Previdência Social, comprovando que não há dívida 

referente a despesas com INSS”, esclarece. A próxima declaração necessária é o 
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, também 

visando provar que não há nenhuma situação irregular com o FGTS. 
 
A questão tributária da empresa também será avaliada e um dos passos se refere a 

comprovação de que a empresa está em dia com todos os seus impostos. “A 
organização que contribuía com o Imposto Sobre Serviço (ISS), deve dar baixa junto 

à secretaria da Fazenda Municipal. Já para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), a solicitação deve ser feita junto ao órgão correspondente a 
Secretaria da Fazenda Estadual”, explica. 

 
Para finalizar, a especialista enumera duas ações. “A primeira é o pedido de 

arquivamento de atos de extinção de empresário ou de sociedade empresária na Junta 
Comercial local, mediante a apresentação dos documentos obtidos nas outras etapas, 
e, finalmente, a solicitação do cancelamento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) e o Documento Básico de Entrada”, enumera.  
 



Quando o empresário estiver com todos os documentos em mãos, ele ainda deve ir 
até a Receita Federal para oficializar o fechamento da empresa. Com tanta dificuldade 
Rocha comenta que muitos empresários desistem do processo ainda na metade. ” O 

número de fechamentos deve ser ainda maior, pois grande parte apenas fecham as 
portas, sem formalizar a extinção do negócio”, declara. 

 
Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas 

Como uma forma de facilitar o processo de fechamento de algumas empresas, o 
governo federal criou o Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas, voltado 
para que pequenas e médias empresas.  

 
Aline Coutinho explica as facilidades apresentados nesse modelo que já está em voga 

em alguns estados brasileiros. “A partir desse programa, não é mais necessário 
apresentar as certidões negativas de débitos tributários, trabalhistas ou 
previdenciários.  

 
O empresário precisa apenas ir a Junta Comercial para dar baixa no pedido”. Um dos 

principais pontos benéficos apresentados no novo processo é em relação as pendências 
no CNPJ. “Nesse caso, caso a empresa ainda tenha algum débito não resolvido, este 
será transferido para o CPF do responsável, de forma que não atrapalhe o andamento 

da solicitação”, conclui. 
 

 


