
 

 

11 DE JULHO DE 2016 

Segunda-feira 

 TEMER PEDE A EMPRESÁRIOS QUE PRIORIZEM FORMADOS NO EXTERIOR 

 CONTRA CRISE, GERDAU VENDERÁ MAIS ATIVOS 

 GERDAU EMITIRÁ DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES ATÉ R$ 450 MILHÕES 

 DEMANDA FRACA NO BRASIL AFETARÁ GRANDES SIDERÚRGICAS 

 DÍVIDA BRASILEIRA DEVE CHEGAR A 78,7% DO PIB EM 2019 

 REVOLUÇÃO DO BLOCKCHAIN VAI TRANSFORMAR A MANEIRA COMO OS NEGÓCIOS 

SÃO FEITOS 

 TRABALHADORES DA URBS EM GREVE NA VÉSPERA DA CHEGADA DA TOCHA 

 MÚLTIS BRASILEIRAS FALHAM NO QUESITO TRANSPARÊNCIA 

 BANCOS PRIVADOS TAMBÉM LUCRARAM COM O 'BOLSA EMPRESÁRIO' DO BNDES 

 NISSAN ACREDITA QUE PIOR DA CRISE PASSOU E ESPERA CRESCIMENTO DO SETOR 

EM 2017 

 PROJETO DE CÓDIGO COMERCIAL AFETA LEI DAS S.A. E TRAZ INSEGURANÇA 

JURÍDICA 

 CHINA: MINISTROS DISCUTEM PROTECIONISMO E PREÇOS DO AÇO EM REUNIÃO DO 

G-20 

 ANALISTAS ACREDITAM QUE AJUSTE ECONÔMICO SERÁ MAIS LENTO 

 “MÃOS DE TESOURA” NO DISCURSO, TEMER É “MÃO ABERTA” NA PRÁTICA 

 VENDAS DA RENAULT TÊM CRESCIMENTO RECORDE GLOBAL 

 BOSCH CRIA UNIDADE DE NEGÓCIO DEDICADA A VEÍCULOS COMERCIAIS 

 PRODUÇÃO DO EVOQUE CHEGA AOS CINCO ANOS 

 DOW CONCLUI AQUISIÇÃO INTEGRAL DA DOW CORNING 

 MOTOR TSI ESTÁ EM 43% DOS VW UP! VENDIDOS 

 ICMS É TRIBUTO QUE MAIS CONTRIBUI PARA COFRES PÚBLICOS, MOSTRA 

LEVANTAMENTO 

 SALÁRIO MÍNIMO FICA ABAIXO DO VALOR NECESSÁRIO PARA SOBREVIVER 

 MANSUETO ALMEIDA: "O POPULISMO E O IDEOLOGISMO FIZERAM MUITO MAL AO 

BRASIL" 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1789862-temer-pede-a-empresarios-que-priorizem-formados-no-exterior.shtml
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contra-crise-gerdau-vendera-mais-ativos,10000062096
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=gerdau_emitira_debentures_conversiveis_em_acoes_ate_r_450_milhoes&id=170835
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/07/11/internas_economia,782274/demanda-fraca-no-brasil-afetara-grandes-siderurgicas.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/divida-brasileira-deve-chegar-a-787-do-pib-em-2019-dwtzj7oy2iwi4lt6n5y32e1lz
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/revolucao-do-blockchain-vai-transformar-a-maneira-como-os-negocios-sao-feitos-37c1ur33wpkv0bopo6a4drm7x
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/revolucao-do-blockchain-vai-transformar-a-maneira-como-os-negocios-sao-feitos-37c1ur33wpkv0bopo6a4drm7x
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/966409/?noticia=TRABALHADORES+DA+URBS+EM+GREVE+NA+VESPERA+DA+CHEGADA+DA+TOCHA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966421/?noticia=MULTIS+BRASILEIRAS+FALHAM+NO+QUESITO+TRANSPARENCIA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966416/?noticia=BANCOS+PRIVADOS+TAMBEM+LUCRARAM+COM+O+BOLSA+EMPRESARIO+DO+BNDES
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966414/?noticia=NISSAN+ACREDITA+QUE+PIOR+DA+CRISE+PASSOU+E+ESPERA+CRESCIMENTO+DO+SETOR+EM+2017
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966414/?noticia=NISSAN+ACREDITA+QUE+PIOR+DA+CRISE+PASSOU+E+ESPERA+CRESCIMENTO+DO+SETOR+EM+2017
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966321/?noticia=PROJETO+DE+CODIGO+COMERCIAL+AFETA+LEI+DAS+SA+E+TRAZ+INSEGURANCA+JURIDICA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966321/?noticia=PROJETO+DE+CODIGO+COMERCIAL+AFETA+LEI+DAS+SA+E+TRAZ+INSEGURANCA+JURIDICA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966290/?noticia=CHINA+MINISTROS+DISCUTEM+PROTECIONISMO+E+PRECOS+DO+ACO+EM+REUNIAO+DO+G+20
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966290/?noticia=CHINA+MINISTROS+DISCUTEM+PROTECIONISMO+E+PRECOS+DO+ACO+EM+REUNIAO+DO+G+20
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966167/?noticia=ANALISTAS+ACREDITAM+QUE+AJUSTE+ECONOMICO+SERA+MAIS+LENTO
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/maos-de-tesoura-no-discurso-temer-e-mao-aberta-na-pratica-3uva6wsh2yliasvssjkp025rb
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24241/vendas-da-renault-tem-crescimento-recorde-global
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24240/bosch-cria-unidade-de-negocio-dedicada-a-veiculos-comerciais
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24237/producao-do-evoque-chega-aos-cinco-anos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24236/dow-conclui-aquisicao-integral-da-dow-corning
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24235/motor-tsi-esta-em-43-dos-vw-up-vendidos
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966078/?noticia=ICMS+E+TRIBUTO+QUE+MAIS+CONTRIBUI+PARA+COFRES+PUBLICOS+MOSTRA+LEVANTAMENTO
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966078/?noticia=ICMS+E+TRIBUTO+QUE+MAIS+CONTRIBUI+PARA+COFRES+PUBLICOS+MOSTRA+LEVANTAMENTO
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/10/internas_economia,539697/salario-minimo-fica-abaixo-do-valor-necessario-para-sobreviver.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/10/internas_economia,539691/mansueto-almeida-o-populismo-e-o-ideologismo-fizeram-muito-mal-ao-br.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/10/internas_economia,539691/mansueto-almeida-o-populismo-e-o-ideologismo-fizeram-muito-mal-ao-br.shtml


 GOVERNO QUER TRANSFORMAR REGULADORAS EM ÓRGÃOS COM AUTONOMIA 

FINANCEIRA 

 DEMISSÕES IMPULSIONAM AÇÕES NA JUSTIÇA 

 JUSTIÇA DO TRABALHO AMEAÇA FECHAR AS PORTAS A PARTIR DE AGOSTO 

 AUMENTO DE IMPOSTO COGITADA PELO GOVERNO MICHEL TEMER É CONDENADO 

POR ESPECIALISTA 

 EXPORTAÇÕES PARA A ARGENTINA REAGEM NO 1º SEMESTRE, MAS AINDA PATINAM 

 ESTADOS TRAVAM PAGAMENTO A FORNECEDOR E FUNCIONÁRIO 

 VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE? 

 META FISCAL INDICA QUE AJUSTE FISCAL NO BRASIL VAI SER LENTO, DIZ MOODY'S 

 INDÚSTRIA APOIA MUDANÇAS NAS LEIS TRABALHISTAS E NA JORNADA DE 

TRABALHO 

 PRESIDENTE DA CNI DEFENDE MUDANÇAS PREVIDENCIÁRIAS E NAS LEIS 

TRABALHISTAS 

 GARGALOS NA EXPORTAÇÃO REDUZEM A COMPETITIVIDADE 

 VEJA COMO HABILITAR SUA EMPRESA NO RECOF-SPED 

 CONHEÇA AS ALTERNATIVAS PARA ESCAPAR DO JURO ALTO EM EMPRÉSTIMOS 

 COMPRAR AGORA OU ESPERAR? VEJA COMO APROVEITAR O DÓLAR MAIS BARATO 
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Temer pede a empresários que priorizem formados no exterior 

11/07/2016 - Fonte: EM.com 

  
No momento em que o país enfrenta uma taxa de desemprego de 11,2%, o presidente 
interino, Michel Temer, pediu nesta sexta-feira (8) a empresários da área industrial 

que deem preferência à contratação de brasileiros que se formaram no exterior. 
 

Em encontro promovido pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), o 
peemedebista ressaltou que a mão de obra formada no exterior pode trazer 
informações tecnológicas para o país. 

 

CÂMBIO 

EM 11/07/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,308 3,309 

Euro 3,653 3,654 
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Em reunião em maio com centrais sindicais, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) 
estimou que a taxa de desemprego pode chegar a 14% neste ano. 
 

"Nas suas empresas e empresas outras que forem conectadas com os senhores, se 
puderem dar preferência muitas vezes àqueles que se formaram no exterior, porque, 

queremos ou não, talvez venham bem formados com informações tecnológicas que 
auferiram no exterior", pediu. 

 
Em discurso, ele observou ainda que estudantes que participaram do Ciência Sem 
Fronteiras têm encontrado dificuldades em conseguir emprego no país e avaliou que 

o programa federal apresenta falhas. 
 

"Tenho observado uma certa falha nesse programa, porque muitos vão ao exterior e, 
quando voltam, tendo em vista uma situação dramática que vivemos no país com mais 
de 11 milhões de desempregados, não conseguem emprego", disse. 

 
DEPRESSÃO 

No evento, ao citar iniciativas do governo interino, o peemedebista lembrou de medida 
provisória publicada nesta sexta-feira (8) no "Diário Oficial da União" que promove 
a revisão de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez. 
 

O presidente interino demonstrou simpatia por proposta feita pelo presidente da CNI, 
Robson Andrade, da adoção de meio-período de trabalho para pessoas afastadas da 
atividade laboral por problemas de saúde. 

 
Segundo o peemedebista, ao citar a ideia do dirigente da entidade empresarial, 

pessoas com depressão são capazes de ficar ainda mais deprimidos se ficarem em 
casa. 
 

"Ele [Robson Andrade] me deu um exemplo claríssimo. Se ele está com depressão, se 
ele ficar em casa, é capaz de ficar mais deprimido. Então, quem sabe, em certos 

momentos, você pode usar essa fórmula. Enfim, são fórmulas, convenhamos, 
politicamente inovadoras e reveladoras de que a gestão pública tem que levar em 
conta esses fatos", disse.  

 

Contra crise, Gerdau venderá mais ativos 

11/07/2016 - Fonte: Estado de S. Paulo 
 
Na tentativa de ganhar fôlego para atravessar a crise do aço e de reduzir a sua pesada 

dívida de R$ 23,7 bilhões (valor bruto em março), a siderúrgica gaúcha Gerdau vai 
intensificar a venda de ativos considerados não estratégicos, apurou o ‘Estado’.  

 
O movimento é considerado essencial para que o grupo controlado pela família Gerdau 

Johannpeter consiga enfrentar um cenário de excesso de oferta do produto no mercado 
mundial, agravado pela recessão no Brasil.  
 

Abatidas pelo aumento da capacidade global, sobretudo da China, aliada à queda dos 
preços internacionais do minério de ferro, gigantes globais estão se reorganizando, 

como as siderúrgicas chinesas Baosteel e Wuhan Iron and Steel, que devem se unir. 
Grandes mineradoras também estão em amplo processo de desinvestimentos.  
 

No Brasil, a situação é ainda mais delicada pela crise econômica, que paralisou a 
construção civil e a indústria automobilística. Tradicionais grupos, como Usiminas, em 

plena guerra societária, e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), do empresário 
Benjamin Steinbruch, ambos com dívidas pesadas, também anunciaram venda de 
ativos, mas não evoluíram.  
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Imagem abalada. A Gerdau conseguiu sair na frente de seus rivais brasileiros nesse 
processo – em junho, concluiu a venda de suas operações na Espanha, por ¤ 155 
milhões (mais ¤ 45 milhões adicionais previstos para os próximos cinco anos), para o 

grupo de investidores locais Clerbil.  

 
 
O mercado recebeu bem a operação, mas ainda não digeriu as crises internas do grupo 

familiar gaúcho. Em fevereiro, a siderúrgica, com operações agora em 13 países, teve 
sua reputação comprometida ao ser alvo de inquérito público aberto pela Polícia 
Federal na Operação Zelotes, que investiga sonegação fiscal. O presidente do grupo, 

André Gerdau, foi indiciado por corrupção ativa.  
 

Há um ano, as relações com acionistas minoritários também azedaram. Eles acusam 
os controladores (a holding Metalúrgica Gerdau) de dificultar a participação deles em 
assembleias, segundo fontes. Em julho de 2015, a siderúrgica anunciou aquisição de 

participações minoritárias em quatro empresas controladas do grupo, por R$ 1,98 
bilhão, o que desagradou parte dos acionistas.  

 
Os dois eventos – operação Zelotes e conflitos com minoritários – põem em dúvida as 
práticas de boa governança da Gerdau, mas não comprometeram o desempenho da 

companhia, diz Bruno Piagentini, da Coinvalores. “Não sabemos os desdobramentos 
do inquérito (da Zelotes). É uma complicação adicional, mas não um grande problema 

para a empresa.”  
 
Na avaliação do analista, o maior desafio para as grandes siderúrgicas – Gerdau, CSN 

e Usiminas – é a demanda fraca no mercado brasileiro em função da crise que o País 
atravessa. “No entanto, o fato de a Gerdau ser a mais internacionalizada e ter 

começado a vender ativos não estratégicos, traz um alívio para o caixa da companhia.”  
 

Não estratégicos. Um executivo de um grande banco estrangeiro, a par do processo 
de venda de ativos do grupo, diz que o momento não é bom para vender negócios.  
 

“Há uma dificuldade, de maneira geral, de se encontrar comprador para ativos 
siderúrgicos neste momento. Um potencial comprador para os negócios da Gerdau na 

Índia não será o mesmo para os ativos da América Central e países sul-americanos, 
por exemplo.”  
 

Segundo outra fonte de banco, os potenciais compradores desses ativos serão grupos 
com atuação local. No caso da Índia, por exemplo, as unidades de negócio 

interessariam às companhias de lá. Na América do Sul, os ativos da Colômbia e Peru 
são considerados mais atraentes, segundo outro banco estrangeiro.  
 



“Embora não concordemos com a relação da Gerdau com seus acionistas minoritários, 
apoiamos a venda de ativos não estratégicos. Não entendemos ainda porque o grupo 
ainda não saiu da Índia”, afirma um acionista minoritário relevante do grupo. Ele 

também citou que a empresa teve oportunidade de atrair investidores para seus ativos 
de mineração na região do Quadrilátero de Minas Gerais em 2010, mas perdeu o 

‘timing’.  
 

Outro lado. Procurada, a Gerdau informou que manterá o mercado informado sobre 
decisões de venda e que avalia oportunidades de otimização de seus ativos com a 
visão de gerar maior retorno aos negócios.  

 
Em relação à Operação Zelotes, reforçou que nem a companhia nem seus executivos 

“jamais prometeram, ofereceram ou deram vantagem indevida a funcionários públicos 
para que recursos em trâmite no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) 
fossem ilegalmente julgados em seu favor, até mesmo porque estes ainda se 

encontram em andamento”. Em relação aos acionistas, insiste que “conta com uma 
longa tradição de transparência”. 

 

Gerdau emitirá debêntures conversíveis em ações até R$ 450 milhões 

11/07/2016 - Fonte: EM.com 

  
 A emissão de debêntures conversíveis da Metalúrgica Gerdau prevê remuneração de 

85% da taxa DI, conforme aviso aos acionistas divulgado na manhã da última sexta-
feira, 8. Não haverá atualização monetária do valor nominal unitário, que é de R$ 100. 
A remuneração também será paga “pro rata temporis” até a data de conversão das 

debêntures ou de permuta. 
 

Os títulos poderão ser convertidos em lotes de ações formados por uma ordinária e 
duas preferenciais de Metalúrgica Gerdau desde a data de emissão, que é 9 de agosto, 
até cinco dias úteis antes da data de vencimento, em 9 de agosto de 2019. 

 
A companhia explica que a quantidade de lote de ações a ser entregue ao debenturista 

no âmbito da conversão resultará da divisão entre o valor nominal e o preço fixo de 
R$ 8,25 por lote de ações, sendo o equivalente a R$ 2,75 por ON ou PN, a ser ajustado 
por dividendos e juros sobre capital distribuídos. 

 
Em caso de permuta por ações preferenciais da Gerdau, a quantidade a ser entregue 

aos debenturistas resultará da divisão entre o valor nominal e o preço fixo de R$ 7,80 
por ação (GGBR4), sujeito também a ajuste por proventos. 
 

A 5ª emissão de debêntures tem o valor de até R$ 450 milhões. A maioria dos 
recursos, 88%, será para amortização, pagamento de juros e/ou quitação de dívidas 

de curto prazo, e a outra parte, 12%, destinada ao caixa. O mínimo estipulado para a 
emissão é de R$ 150 milhões, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária 

 

Demanda fraca no Brasil afetará grandes siderúrgicas 

11/07/2016 - Fonte: EM.com 

 
Mais dependentes do mercado interno, as vendas de importantes grupos, como a 

Usiminas, que enfrenta uma das maiores disputas societárias em curso no Brasil, e da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), do empresário Benjamin Steinbruch, poderão 
ser afetadas este ano. Os dois grupos, altamente endividados, também colocaram 

ativos à venda, mas as conversas ainda não avançaram, segundo fontes ouvidas pela 
reportagem. 

 
No caso da Usiminas, que tem uma dívida bruta de R$ 7,4 bilhões (até março), há 
poucos ativos “líquidos” à venda: imóveis, além da Usiminas Mecânica, de bens de 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=gerdau_emitira_debentures_conversiveis_em_acoes_ate_r_450_milhoes&id=170835
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/07/11/internas_economia,782274/demanda-fraca-no-brasil-afetara-grandes-siderurgicas.shtml


capital. O Credit Suisse está com o mandato. A expectativa, segundo uma pessoa 
familiarizada com o assunto, é que as renegociações das dívidas deem fôlego para que 
a companhia possa ter mais tempo para vender os ativos. 

 
A CSN também anunciou no ano passado uma série de desinvestimentos. O Bradesco 

BBI tem o mandado para algumas operações, como o Terminal de Contêineres 
(Tecon), de Sepetiba (RJ), que teria recebido ofertas no início do ano. A fatia da 

companhia na ferrovia MRS e duas usinas hidrelétricas também foram colocadas à 
venda. 
 

Com uma dívida bruta de R$ 33,1 bilhões no primeiro trimestre, a CSN conseguiu 
alongar parte de seus débitos, sobretudo com os bancos públicos. “O grupo conseguiu 

empurrar os vencimentos para frente e não tem mais tanta pressa para vender”, disse 
uma fonte do mercado financeiro, criticando a postura do controlador de não vender 
negócios. Procurada, a CSN não comentou o assunto. 

 
A companhia, que é a maior acionista fora do bloco de controle da Usiminas, também 

está em pé de guerra com a siderúrgica mineira. O grupo conseguiu, com o aval do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), eleger dois conselheiros 
independentes na Usiminas, decisão que está sendo contestada pela Nippon e 

Terninum/Techint, do bloco de controle da siderúrgica mineira. A CSN terá se desfazer 
de suas ações na Usiminas - o prazo imposto pelo Cade para essa venda é mantido 

sob sigilo. 
 
Por causa da crise do aço, em 2015, os valores de mercado da CSN e Usiminas 

recuaram 67,9% e 25,7%, respectivamente. O valor da Gerdau caiu 53,75% no 
período. Mas, no acumulado do ano até sexta-feira, todas ganharam fôlego, reflexo da 

recuperação dos preços do minério de ferro no mercado internacional.  
 
“O preço das ações dessas empresas estava baixo”, disse Bruno Piagentini, da 

Coinvalores. O valor de mercado da CSN cresceu 126%; o da Usiminas 61,3%, e 
Gerdau, 31,3%. 

 
Crise 
A recessão no Brasil deverá ter forte impacto nas siderúrgicas, afirmou Marco Polo de 

Mello Lopes, presidente do Instituto de Aço Brasil (IABr). A entidade, que já tinha feito 
previsões pessimistas para 2016, revisou para baixo seus números. As vendas deverão 

cair 10%, para 16,3 milhões de toneladas de aço. As exportações, com crescimento 
estimado em 2,3% este ano, devem cair 5,2%.  
 

Dívida brasileira deve chegar a 78,7% do PIB em 2019 

11/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Número consta da proposta da meta fiscal para 2017 apresentada pelo governo Temer. 

Zona próxima a 80% é considerada extremamente perigosa para países com economia 
semelhante à do Brasil 
 

O governo do presidente em exercício Michel Temer estimou, em documento 
encaminhado na sexta-feira (9) ao Congresso Nacional, que a dívida bruta do setor 

público brasileiro vai atingir 78,7% do PIB em 2019.  
 
O número, que consta da proposta da nova meta fiscal para 2017, indica que o 

endividamento do país vai atravessar uma escalada de alta nos próximos três anos, 
mesmo com a equipe econômica tendo anunciado na quinta-feira (8) uma série de 

medidas para tentar reduzir o déficit nas contas públicas. 
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A dívida bruta é um dos principais indicadores de sustentabilidade das finanças de um 
país observados por agências de classificação de risco. O Brasil encerrou o ano passado 
com essa relação de 66,2% do PIB.  

 
Mas indicadores acima de 70% são tidos como preocupantes sobre a real capacidade 

de um país honrar seus compromissos. Foi essa trajetória que fez o Brasil ter perdido 
o selo de bom pagador pelas três principais agências de classificação de risco: 

Standard & Poors, Fitch e Moodys. 
 
No documento encaminhado ao Congresso, o Banco Central projeta que a dívida bruta 

encerrará 2017 com 76,6% do PIB; 2018, com 78,1%; e 2019, com 78,7%, 
aproximando-se de 80%, zona considerada como extremamente perigosa para países 

com a economia semelhante à do Brasil. 
 
Desde que assumiu o cargo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem alertado 

que é preciso barrar o crescimento insustentável da dívida pública para ganhar a 
confiança e sinalizar a reversão do quadro de deterioração das contas públicas.  

 
Por isso, o governo se esforçou para apresentar, a partir de 2017, uma reversão da 
trajetória do rombo das contas públicas – após um déficit projetado para este ano de 

R$ 170,5 bilhões, a gestão Temer propôs ao Congresso uma meta no próximo ano de 
R$ 139 bilhões. O governo admite que o país ainda terá déficits primários entre 2016 

e 2018 – a meta fiscal zero só ocorrerá no início do próximo mandato presidencial. 
 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, destacou no documento enviado ao 

Legislativo que o governo procura criar as “condições futuras necessárias” para a 
gradual queda do endividamento público brasileiro. Ele cita a PEC do teto do gasto 

como forma de fazer um ajuste estrutural das contas públicas.  
 
O governo projeta que, com esse ajuste, os gastos caiam com o passar dos anos. Pelas 

simulações apresentadas ao Congresso, a despesa primária reduziria de 19,49% do 
PIB em 2017 para 18,83% em 2018 e 18,31% em 2019, quando ela será igualada à 

receita primária. 
 
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) marcou uma reunião para a próxima quarta-

feira a fim de apreciar o parecer do relator da meta fiscal de 2017, senador Wellington 
Fagundes (PR-MT). Caso seja aprovada no colegiado, a proposta ainda terá de ir à 

votação pelo plenário do Congresso. 
 

Revolução do blockchain vai transformar a maneira como os negócios são 
feitos 

11/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O termo “blockchain” ainda soa estranho ao ouvido da maioria das pessoas, mas, 

segundo indicam as previsões, logo vai estar na boca de muita gente.  
 

Trata-se da tecnologia responsável por viabilizar as transações com moedas digitais, 
como o bitcoin, e que ganha a cada dia novas aplicações, devido à capacidade de 
permitir a movimentação de vários tipos de ativos – como documentos e arquivos 
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digitais – sem a necessidade de intermediários. Não à toa, há quem a chame de “Uber 
dos bancos”.  
 

Membro sênior do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) e professor da 
Universidade Beihang, em Pequim, o pesquisador chinês Wei-Tek Tsai é uma das 

maiores autoridades da Ásia sobre a tecnologia. Tsai é diretor da Sociedade Digital e 
Laboratório de Blockchain e já projetou redes de blockchains que atingiram 40 mil 

transações por segundo.  
 
Em entrevista à Gazeta do Povo concedida por e-mail, o pesquisador fala sobre as 

aplicações do blockchain e os desafios para a disseminação da tecnologia.  
 

Blockchain é a tecnologia que, em resumo, permite transações de moedas virtuais 
como o bitcoin. Há quem também conceitue esse sistema como uma espécie de banco 
de dados ou “livro-razão” por onde circula não apenas informação, mas tudo que tem 

valor – incluindo dinheiro, propriedade intelectual, ações, etc. Há alguma outra 
definição conceitual capaz de abraçar a complexidade dessa tecnologia? 

 
Antes de mais nada: blockchains e moedas virtuais não estão necessariamente 
relacionadas. Você pode ter blockchains sem as moedas virtuais associadas. Por 

exemplo, blockchains privados podem não ter moedas virtuais. Às vezes até 
blockchains públicos não têm moedas virtuais. 

 
Além disso, uma moeda virtual pode não ser puramente digital como bitcoin ou o Ether 
(de Ethereum) nem puramente real (como o dólar ou a libra). Diferentes pessoas têm 

diversas interpretações sobre blockchains. Para mim, um blockchain é um banco de 
dados distribuído, e dados são criptografados como no blockchain usado para o bitcoin. 

 
Isso é a única coisa sobre a qual todos concordam. Todos os outros itens são alvos de 
discussão. Por exemplo, a maioria dos blockchains terão protocolos consensuais, mas 

quais? Além disso, quem pode se envolver nos protocolos de consenso? Quem pode 
tomar essa decisão? 

 
Muito se fala que o blockchain vai atingir diretamente o setor financeiro, ao permitir 
que pessoas e empresas façam transações de forma direta, sem intermediários, o que 

também diminui os custos dessas transações.  
 

Por outro lado, já se vê notícias de bancos que estão pesquisando e trabalhando para 
adotar essa tecnologia. É mais provável que no médio e longo prazo os bancos e 
instituições financeiros sejam “atropelados” pelo blockchain ou que “domestiquem” o 

sistema, para torná-lo mais adequado a seus propósitos? 
 

Mesmo se você usar o bitcoin para uma transação, por exemplo, primeiro você precisa 
obter sua moeda fiduciária, como o dólar americano, e converter para bitcoin, e então 

transferir dinheiro por meio da rede bitcoin.  
 
No outro extremo, a pessoa pode optar por manter o dinheiro em bitcoin, mas na 

maioria das vezes, a pessoa vai querer converter para uma moeda local, como libra. 
 

No cenário acima, as pessoas ainda são obrigadas a confiar nos Bancos Centrais, no 
caso, o Banco Central Americano e Britânico, que emitiram o dólar e a libra lá no 
começo, antes da transação.  

 
Ou seja, mesmo que o bitcoin seja usado, autoridades centrais ainda serão envolvidas. 

Mas serão necessários meses, ou até mesmo anos, de estudo, pesquisa e 
experimentação para os bancos, antes que o sistema blockchain se torne dominante 
nos bancos. 
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Fala-se que o blockchain pode também diminuir a necessidade do uso de plataformas 
que intermedeiam serviços e produtos, como o Uber, Airbnb e Spotify – a ideia é 
permitir que os responsáveis contatem diretamente os interessados por esses 

produtos e serviços e não tenham que perder dinheiro na transação passando uma 
cota para intermediários.  

 
Que outras áreas, além da financeira, podem ser afetadas – para o bem ou para o mal 

– por essa tecnologia? 
 
Mesmo para sistemas de blockchains existirão alguns intermediários. Primeiro, ainda 

que nada mais desempenhe o papel de agente intermediador, o próprio sistema de 
blockchain vai assumir esse papel. Reguladores estarão em torno para vigiar as 

transações, de uma forma ou de outra. 
 
Na verdade, o blockchain vai fazer o papel do agente intermediário. Então, é difícil 

declarar que intermediários não serão mais necessários, é mais fácil dizer que eles 
serão parcialmente substituídos por sistemas de blockchain. 

 
A redução de custos virá da rápida execução, e os processos de negócio serão 
diferentes quando o sistema de blockchain for utilizado. Dessa maneira, a redução dos 

custos ou qualquer ganho econômico virão de processos mais eficientes. Então, eu 
prefiro pensar que é uma “reestruturação do processo”, ou uma “reconfiguração do 

processo”, ao invés de encarar como “eliminação de agentes intermediários”. 
 
Quase todos os setores e áreas podem ser impactados pelo blockchain, conforme 

indicado por um relatório do conselho científico do governo do Reino Unido, divulgado 
em janeiro deste ano.  

 
Eles relataram que diversos setores podem se beneficiar do sistema de blockchain, 
incluindo impostos, ajuda internacional, bancos, corretagem, educação, energia, 

governo e por aí vai.  
 

Cada dia nós vemos novas formas de aplicação do blockchain. Mas reguladores estarão 
em torno para vigiar as transações, de uma forma ou de outra. Não há como evitar 
reguladores no sistema de blockchain. 

 
Hoje em dia ainda muitas pessoas têm receio de informar dados privados pela internet 

e fazer compras online usando o cartão de crédito. Em tese, o blockchain exige que 
esse comprometimento em confiar no próximo e na internet seja ainda maior. Isso 
não pode ser um obstáculo para a adoção do blockchain em larga escala, pensando no 

usuário comum? 
 

Todo mundo precisa fornecer suas identidades assim como senhas privadas para ter 
acesso. Mas isso não está relacionado exclusivamente a blockchains, já que blockchain 

é apenas um sistema, e, portanto, precisa lidar com os mesmos problemas de 
identificação que outros sistemas de internet também lidam. 
 

Isto não será um obstáculo, como não foi um obstáculo para os sistemas de internet 
convencionais. A confiança é um problema para os sistemas convencionais e vai ser 

um problema para os sistemas de blockchain, mas como a confiança será tratada será 
diferente para esses sistemas.  
 

Em sistemas com base blockchain, governo ou reguladores podem ter maior controle, 
uma vez que eles podem obter dados diretamente do blockchain, ao invés de depender 

dos sistemas fornecedores de dados. 
 
 

 



Trabalhadores da Urbs em greve na véspera da chegada da tocha 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

 
 

 
 

 
 
 

Na véspera da chegada da tocha olímpica a Curitiba, os servidores da Urbs estão 
prestes a cruzar os braços. Em assembleia realizada na noite da última quinta-feira 

(7), eles aprovaram greve da categoria a partir desta quarta (13).  
 
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Estado do Paraná 

(Sindiurbano), são pelo menos 600 servidores, dos quais aproximadamente 400 
agentes de trânsito. Se confirmada a paralisação, as atenções e preocupações se 

voltam para a passagem do símbolo olímpico pela capital do Estado. 
 
De acordo com o Sindiurbano, ainda há tempo para a suspensão da greve, desde que 

haja acordo. “Nós estamos em campanha salarial há quatro meses e, até agora, não 
temos qualquer negociação em vista”, explica o presidente da entidade, Valdir 

Aparecido Mestriner. “Nós queremos, pelo menos, a reposição da inflação no período, 
que ficou em 9,34%, contra zero reajuste oferecido pela Urbs”. 
 

A insatisfação dos trabalhadores aumentou na semana passada, depois que a Urbs 
apresentou uma contraproposta para o acordo coletivo 2016/2017. Além de o órgão 

não oferecer reajustes, propôs reduções nas jornadas de trabalho dos servidores. 
 
Impacto 

Conforme o Sindiurbano, caso a greve realmente aconteça, os serviços de fiscalização 
do transporte coletivo devem ser comprometidos. Também são esperados impactos 

na fiscalização e orientação de trânsito e do estacionamento rotativo. 
 
A Urbs ressalta que cerca de 320 agentes de trânsito estão cedidos à Setran e que a 

paralisação não vai afetar o atendimento aos passageiros do transporte coletivo e nem 
a circulação de ônibus porque além do contingente mínimo de pessoal a ser mantido 

nas atividades durante a greve que vai ser determinado pela Justiça, o evento também 
terá apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar que, por força de convênio, possui 
as mesmas atribuições da Secretaria de Trânsito. 

 
Uma audiência de conciliação está marcada para 15 de julho na Superintendência 

Regional do Trabalho. 
 

Múltis brasileiras falham no quesito transparência 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

As principais multinacionais brasileiras - inclusive aquelas investigadas na Operação 
Lava Jato - são reprovadas no que se refere à transparência e nos mecanismos 

anticorrupção.   
 
Isso é o que revela um levantamento publicado hoje pela entidade Transparência 

Internacional, que avalia as cem maiores companhias de mercados emergentes e 
constata de que o setor privado brasileiro pratica baixos níveis de transparência.  

 
Em comparação aos resultados publicados em 2013 pela mesma entidade, algumas 
das empresas nacionais subiram no ranking, com ações para mostrar transparência 
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como respostas às pressões da Lava Jato. Mas, ainda assim, demonstraram falhas no 
que se refere aos controles internos. 
 

O estudo avalia as seguintes questões: a comunicação de seu programa anticorrupção, 
a divulgação de suas estruturas e holdings e a divulgação das principais informações 

financeiras. Para avaliar, a entidade pontua de zero a dez as empresas. A liderança 
ficou com as indianas Bharli Airtel e Tata. 

 
A Embraer é a única brasileira com uma pontuação que garantiria "aprovação" no 
ranking. Ainda assim, fica apenas com 5,6 pontos dos dez possíveis e na 19.ª 

colocação entre todas as emergentes. Em 2013, ela era apenas a 42.ª colocada. 
 

No critério sobre a divulgação de um programa anticorrupção, a Embraer ficou com 
92% da pontuação máxima. Na divulgação da estrutura e holdings, a taxa chegou a 
75%. Mas tirou zero no que se refere à divulgação de informações financeiras por cada 

país onde atua.  
 

A segunda brasileira é a Natura, que aparece com 4,7 pontos. Sua pontuação foi de 
65% no critério de apresentação de programas anticorrupção e 75% na transparência 
de sua estrutura. Mas também ficou com zero na divulgação de seu resultado por país 

de atuação. 
 

A terceira empresa brasileira é a BRF, com 4,4 pontos. Ela também zerou ao tratar 
dos resultados. Mas atingiu 58% da nota máxima na divulgação de seu informe sobre 
medidas anticorrupção e 75% na transparência da estrutura. Em seguida, vieram 

Marcopolo (4,4 pontos), Gerdaeu e Votorantim (ambas com 3,8 pontos). 
 

Lava Jato 
Implicada diretamente na Lava Jato, a Odebrecht aparece com apenas 3,6 pontos, na 
posição 50 entre as emergentes. Ela somou 77% dos pontos por ter divulgado pela 

primeira vez um programa anticorrupção.  
 

Mas ainda registrou meros 19% dos pontos na divulgação de sua estrutura de 
propriedade. No que se refere aos informes nacionais, a pontuação foi de apenas 12%. 
 

Entre as 50 empresas com pior classificação, a lista é dominada pelos chineses. Mas 
não faltam as brasileiras. A JBS, por exemplo, somou meros 3,1 pontos, prejudicada 

principalmente por ter registrado apenas 35% da pontuação máxima no que se refere 
à divulgação de um plano anticorrupção.  
 

Nessa lista ainda estão Weg (3 pontos) e Camargo Corrêa (2,1). A pior colocada entre 
as nacionais foi a Coteminas (1,1 ponto). A Petrobras não aparece na classificação. 

Em outro informe da entidade, de 2014, a estatal recebeu apenas 4,6 pontos. 
 

Em baixa 
A Transparência aponta que os resultados gerais das empresas "permanecem ruins". 
Ainda que companhias privadas tenham tido melhor resultado do que as estatais, a 

pontuação média para as cem empresas avaliadas foi de 3,4. Em 2013, essa pontuação 
era de 3,8.  

 
A entidade ainda aponta como a corrupção também não faz sentido econômico - e cita 
a Petrobras como exemplo. "No Brasil, as consequências do escândalo da Petrobras 

custaram a esta empresa petrolífera estatal não só sua reputação, como lucros 
cessantes estimados em US$ 1,5 bilhão. 

 
 
 

 
 



Bancos privados também lucraram com o 'bolsa empresário' do BNDES 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

Os bancos comerciais concentraram os lucros do maior programa de crédito público 
subsidiado já feito no País, o Programa de Sustentação do Investimento, conhecido 

como PSI. A instituição que liderava o programa, o BNDES, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, teve papel marginal na concessão do crédito.  

 
Os bancos comerciais repassaram R$ 327 bilhões de recursos do Tesouro Nacional e 
ficaram com mais de R$ 8 bilhões do total de R$ 10 bilhões em spreads que foram 

gerados pelas operações.  
 

O BNDES, enquanto isso, ficou com menos de R$ 2 bilhões. O PSI foi um programa 
público de financiamento para máquinas e equipamentos que vigorou de 2009 a 2015. 
Foi lançado para reduzir o impacto da crise financeira internacional e mantido com o 

argumento de que impulsionaria os investimentos e o crescimento do País.  
 

Os empréstimos ficaram a cargo do BNDES. Como foi utilizado principalmente por 
grandes e médias empresas, os economistas o apelidaram de "bolsa empresário", 
numa paródia ao Bolsa Família.  

 
Um novo levantamento mostra que o PSI beneficiou também o setor financeiro. Do 

total de R$ 359 bilhões desembolsados no PSI, apenas 9% ocorreram em operações 
diretas, feitas pelo próprio BNDES. Os demais 91% dos desembolsos foram por meio 
do que se chama de operações indiretas, feitas pela rede de bancos credenciados ao 

BNDES. Em nota, a assessoria de imprensa do BNDES confirmou o resultado do 
levantamento, ressaltando que os dados, inclusive, são públicos. 

 
Fazem parte da rede credenciada cerca de 70 bancos de médio e grande portes, 
instituições como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, 

Banco Pine, Banco ABC, BTG Pactual, Banco Volkswagen, Mercedes Benz - apenas para 
citar algumas delas. "De certa forma, o PSI também foi um bolsa banqueiro", diz o 

autor do levantamento o economista José Roberto Afonso, pesquisador do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas FGV/Ibre. 
 

Pelo lado dos desembolsos, o PSI, segundo Afonso, causou triplo prejuízo ao BNDES. 
Ele perdeu não apenas por ter intermediado um volume menor de recursos. 

Individualmente, também ganhou menos. A taxa de juro definida para o BNDES era 
de 1% (na linha voltada à inovação chegou a ser zero), enquanto a taxa dos bancos 
credenciados oscilou entre 1,5% e 3%.  

 
Assim, Afonso estima que dos mais de R$ 10 bilhões gerados pela intermediação dos 

financiamentos, a rede credenciada ficou com mais de R$ 8 bilhões. Como a taxa do 
PSI era extremamente atraente, o programa ainda "roubou" clientes de linhas 

tradicionais do BNDES.  
 
Em nota, a assessoria do BNDES confirmou que linhas do Finame, atreladas à TJLP e 

concorrentes do PSI, "apresentaram queda no número e valor total financiado" na 
vigência do PSI, mas sem detalhar quanto. 

 
Preocupação 
Entre os economistas que acompanham contas públicas, a avaliação geral é que o PSI 

merecia outro tratamento porque custou caro sob vários aspectos. O Tesouro Nacional 
emitiu títulos públicos em favor do BNDES, o que elevou a dívida do Brasil.  

 
Repassou mais de R$ 520 bilhões ao banco. Para que não houvesse perdas com a taxa 
fixa, menor que a TJLP usada normalmente nas linhas do BNDES, o Tesouro assumiu 

uma conta de R$ 270 bilhões em subsídios, que vai pagar até 2060. 
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O programa já era criticado por não ter gerado o crescimento prometido e privilegiado 
grandes empresas. "Agora, fica claro que as distorções foram além do que se havia 
imaginado", diz o economista e assessor parlamentar Felipe Salto.  

 
Para a economista Mônica de Bolle, pesquisadora do Instituto Peterson de Economia 

Internacional, o peso dos bancos comerciais foi tão alto que já não é possível chamar 
o PSI de programa público - o que teria ocorrido foi mero repasse de dinheiro. "Não 

foi programa de investimento: foi banco privado negociando empréstimo com seu 
cliente privado", diz Mônica.  
 

Em nota, o BNDES diz que, de fato, a instituição credenciada tem autonomia para 
avaliar o cliente e as garantias, podendo inclusive negar o financiamento. Mas diz que 

o BNDES monitora o processo:  
 
"As condições das operações indiretas são determinadas por normas expedidas pelo 

BNDES e comunicadas por intermédio de circulares a seus agentes financeiros. Com 
isso, o BNDES analisa todas as operações para conferir se atendem às normas."  

 
O Tribunal de Contas da União (TCU) tem avaliação diferente. Mantém várias frentes 
de trabalho analisando a origem e o destino dos recursos do BNDES. Os técnicos não 

chegaram ao PSI, mas enviaram à reportagem 11 relatórios com conclusões sobre os 
sistemas de monitoramento do BNDES em relação ao destino dos recursos.  

 
A conclusão é que são "insuficientes", têm "fragilidades". Precisam ser aperfeiçoadas. 
 

A Federação dos Bancos (Febraban), em nota, disse que os bancos cumpriram o seu 
papel de auxiliar o BNDES. "Para obter a capilaridade necessária para a sua eficiência, 

o PSI contou com os bancos comerciais para fazer a intermediação, como é realizado 
tradicionalmente com outras modalidades de repasses", diz o texto, destacando que 
os bancos seguiram à risca as normas do PSI e do BNDES. 

 
Quem se preocupa com os rumos da política pública não considera adequado o PSI ter 

sido maciçamente desembolsado por bancos comerciais. "Bancos olham balanços e 
garantias para liberar recursos, o BNDES, vai além: é voltado ao desenvolvimento do 
País, tem uma baita estrutura para qualificar projetos, definir que setores merecem 

apoio", diz Geraldo Biasoto, professor do Instituto de Economia da Unicamp.  
 

Regras 
Os especialistas não encontraram uma explicação fechada para o fato de a maioria 
das operações do PSI terem sido indiretas. Um argumento é que as regras fizeram o 

PSI ideal para a rede credenciada. 
 

Tudo no PSI foi definido pelo governo: taxas de juros, remuneração das instituições 
financeiras, prazos de carência e de pagamento, setores habilitadores, montantes a 

serem liberados. Entre 2009 e 2015, o governo emitiu 41 tipos diferentes de alterações 
no PSI, por meio de portarias, resoluções do Conselho Monetário Nacional e medidas 
provisórias, transformadas em leis pelo Congresso. O BNDES, no fim, gerenciaria os 

financiamentos, mas todas as regras estavam dadas.  
 

Mas o argumento incomoda alguns. "Bastava, então, o Tesouro repassar o dinheiro 
para os bancos. Para que serve um BNDES assim?", diz o economista Marcos Lisboa, 
presidente do Insper e ex-secretário de Política Econômica. 

 
O valor das operações também teria pesado. O PSI era focado na aquisição de 

máquinas e equipamentos, principalmente de transportes, como caminhões e ônibus, 
que têm valores menores.  
 

Existe uma regra interna no BNDES em que se deixa para a rede credenciada 
financiamentos abaixo de R$ 20 milhões (até 2013, o limite era R$ 10 milhões). Assim, 



seria natural que os bancos credenciados concentrassem os empréstimos. O próprio 
BNDES atribui o alto número de operações indiretas a essa regra. O argumento, 
porém, tem fragilidades. 

 
Primeiro: algumas empresas colocam em xeque essa versão. A Petrobras, por 

exemplo, fez 20 operações no PSI com bancos credenciados. Há empréstimos de R$ 
400 milhões, R$ 600 milhões e até de R$ 1 bilhão - valores bem acima da faixa de 

corte. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Petrobras não deu 
retorno até o fechamento desta edição. 
 

Segundo: é preciso entender o papel da rede credenciada, dizem os especialistas. Os 
bancos credenciados dão capilaridade ao banco público, que não possui uma rede 

própria para atender todo o País. Também atuam para reduzir os riscos, pois, ao 
desembolsarem os financiamentos, garantem o pagamento.  
 

Por causa dessas características, a rede credenciada costuma atender a micro, 
pequenas e parte das médias empresas, que buscam financiamentos menores, têm 

dificuldade de lidar com as exigências do BNDES ou estão fora do Rio de Janeiro, onde 
fica o banco de fomento.  
 

O autor do levantamento, o economista José Roberto Afonso, diz que dois terços dos 
tomadores de recurso no PSI eram grandes e médias empresas, clientes do BNDES, 

que não precisariam recorrer a bancos credenciados por terem acesso direto ao banco 
de fomento.  
 

Taxa 
Há quem diga que a taxa também contribuiu. As taxas do PSI eram fixas e iguais em 

qualquer banco - inclusive no BNDES. Só havia um diferencial em favor do BNDES: 
grandes clientes, com projetos sendo financiados no banco, como a construção de uma 
fábrica ou usina, poderiam incluir no pacote empréstimos no PSI, mesmo com valores 

pequenos. Nem assim o BNDES foi mais atraente. 
 

A Usina Belo Monte é financiada pelo BNDES. O consórcio construtor tinha canal direto 
no banco, mas preferiu fazer 387 operações indiretas, com sete bancos diferentes. Em 
nota, o consórcio disse que adotou a tática porque o custo não fazia diferença: "A 

realização de operações diretamente com o BNDES ou por intermédio de agentes 
financeiros credenciados não causa impactos à estrutura da operação."  

 
Sendo assim, optou-se por diversificar: "A divisão entre instituições permitiu 
diversificar o risco por diferentes agentes, sem que os limites de crédito do consórcio 

fossem comprometidos." 
 

Afonso, porém, considera estranho o BNDES ser preterido pelos clientes: "Eu diria que 
faz sentido uma grande empresa, sem projetos no BNDES, procurar a rede 

credenciada, pois seria mais rápido e menos burocrático. Mas é estranho que, já tendo 
um projeto, para construir uma usina, uma fábrica, prefira outro banco. Pergunto-me 
o que os bancos ofereceram, que o BNDES não tinha?"  

 

Nissan acredita que pior da crise passou e espera crescimento do setor em 
2017 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

A Nissan acredita que o setor automotivo brasileiro já saiu do fundo do poço, está num 
período de estabilização e entrará numa trajetória gradual de recuperação nos últimos 

seis meses de 2016.   
 
"O primeiro semestre foi de um mercado de 158 mil carros vendidos por mês na média. 

Para o segundo semestre, vejo um mercado de 170 mil vendidos carros por mês. É o 
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início da recuperação", disse em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo 
real da Agência Estado, o presidente da empresa no Brasil, François Dossa. Baseado 
nesta hipótese, ele aposta que o setor voltará a crescer já em 2017, ainda que 

timidamente. 
 

A afirmação coincide com o discurso de outras montadoras instaladas do Brasil, que 
confiam que o pior da crise já passou. Mas contrasta com a avaliação de analistas que 

sustentam que o fundo do poço só virá na passagem de 2016 para 2017.  
 
De acordo com muitos especialistas, mesmo com a melhora das perspectivas 

econômicas o consumo de carros continuará esbarrando, no curto prazo, no elevado 
índice de desemprego e na restrição de crédito. 

 
O executivo francês, radicado há anos no Brasil e no comando da Nissan desde janeiro 
de 2013, discorda. Ele entende que o País está saindo de um ciclo de retração 

econômica e isso será suficiente para impulsionar o mercado.  
 

Para Dossa, se o impeachment da presidente da República afastada, Dilma Rousseff, 
for confirmado e o governo de Michel Temer acertar na condução da política 
econômica, ocorrerá um efeito cascata sobre as expectativas dos consumidores. 

 
"Muita gente tem o dinheiro, mas deixou de comprar carro por causa de expectativa", 

afirma, explicando que há uma demanda reprimida que deverá ser destravada. 
"Começa com isso: tudo é uma questão de expectativa." 
 

Segundo ele, a retomada terá início no segundo semestre deste ano, principalmente 
em novembro e dezembro. O período pós-impeachment e pós-eleições municipais dará 

o tom do que será 2017 e ajudará a amenizar o tombo em 2016 - a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) projeta um recuo de 19% 
nas vendas. 

 
Ainda segundo Dossa, em 2017 o mercado automotivo brasileiro deverá apresentar 

um crescimento tímido. Um possível "boom" do setor, na sua percepção, só poderia 
ocorrer depois das eleições presidenciais de 2018.  
 

"O Temer poderá fazer uma transição, recolocar o Brasil numa rota de crescimento, 
mas a grande questão será em 2018. Se entrar alguém com uma política econômica 

afiada, daí sim podemos ter um 'boom'. Agora a economia cresce mais é na carona da 
mudança do ciclo econômico", disse. 
 

Contramão  
No caso da Nissan, o ritmo de recuperação tende a ser diferente que o do setor. A 

montadora japonesa está há menos tempo no Brasil - sua fábrica principal, em 
Resende, no Rio de Janeiro, foi inaugurada em 2004 - e por isso vive um ciclo particular 

de desenvolvimento.  
 
"Quando a crise começou eu estava com um turno só. Não tive o mesmo problema de 

alguns competidores que demitiram, que fecharam fábrica. Pelo contrário, agora 
vamos contratar", diz o executivo. 

 
A empresa pretende incorporar pelo menos 600 funcionários ao quadro a partir de 
novembro. O objetivo é inaugurar o segundo turno de trabalho em Resende para 

produzir o modelo Kicks, um SUV compacto que será lançado em agosto, coincidindo 
com a abertura dos Jogos Olímpicos - a Nissan é patrocinadora tanto da competição 

como do evento de revezamento da tocha olímpica. 
 
Por enquanto, o novo veículo está sendo fabricado no México, para dar conta de 

atender à demanda inicial. A partir do ano que vem, o Kicks será um produto brasileiro. 
Hoje, a planta de Resende já produz o March e o Versa, além de motores e 



componentes. O plano de negócios prevê um investimento de R$ 750 milhões no Brasil 
entre 2016 e 2018.  
 

"Estamos investindo, completamente na contramão. Estou apostando nesta retomada. 
O Brasil já foi o quarto mercado automotivo do mundo, hoje é o sétimo, mas vai 

recuperar a posição. Quero preparar a Nissan para esta recuperação", afirmou. 
 

Em 2015 a montadora registrou queda nas vendas, mas elevou sua participação no 
mercado brasileiro para 2,47%. A expectativa de Dossa é de que, em 2016, eles 
tenham um crescimento de market share mais expressivo, que seja provocado por um 

aumento do volume de vendas. O objetivo é passar dos 3% de fatia de mercado este 
ano e dos 4% no ano que vem. 

 
O otimismo da Nissan não se restringe ao mercado interno. Em março, a montadora 
deu largada num plano de exportação para a América Latina a partir da fábrica de 

Resende. "Já começamos a mandar para o Paraguai e a Bolívia.  
 

Agora vem o Chile, depois Argentina, em outubro, e na sequência Panamá e Costa 
Rica", relatou. Exportar para a Colômbia também está na mira, mas depende da 
assinatura de um acordo bilateral. 

 
"São países para onde a Nissan já vendia e quem fornecia era o México. Agora o México 

está me passando toda esta produção, para que ele possa exportar para os Estados 
Unidos. Isso é bom para a Nissan de forma global", explicou, acrescentando que a 
recente apreciação do câmbio não preocupa, já que a empresa também traz alguns 

modelos de fora e, desta forma, faz uma espécie de hedge natural. 
 

A pretensão de Dossa é de que, a partir de 2017, 30% da produção brasileira seja 
destinada à exportação e 70% ao mercado interno. "Isso é um equilíbrio que eu acho 
bom e gostaria de manter para sempre", disse. 

 

Projeto de código comercial afeta lei das S.A. e traz insegurança jurídica 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online  
 
Um dos maiores especialistas brasileiros em direito societário, o advogado Nelson 

Eizirik é um crítico ferrenho do Projeto de Lei 1572/11, que pretende instituir um novo 
Código Comercial no País.  O ex-diretor da CVM alerta que o projeto em análise na 

Câmara dos Deputados cópia e cola pedaços da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 
6504/76), alterando seu texto sem critério. 
 

Em entrevista ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, Eizirik afirma 
que operações de reestruturação societária serão afetadas. Um dos exemplos é o 

artigo 264 da lei societária, que trata da proteção aos acionistas minoritários em caso 
de incorporação entre partes relacionadas e não foi transposto para o código.  

 
"É um retrocesso para o direito brasileiro", diz. O jurista classifica o PL como um 
atentado à Lei das S.A., que completa 40 anos em 2016.  

 
Para Eizirik, caso o novo código comercial seja aprovado no Congresso nos termos 

atuais será fonte de forte insegurança jurídica, detonando disputas judiciais e gerando 
um alto custo de adaptação para companhias e acionistas.  
 

Alguns especialistas em direito societário têm demonstrado preocupação com 
os efeitos da aprovação do novo Código Comercial. Por quê? 

Primeiro porque o projeto como um todo é muito ruim, não melhora em nada o direito 
comercial no Brasil e provavelmente vai trazer um custo monumental de adaptação 
por gerar uma série de dúvidas que serão levadas ao judiciário.  
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A ideia de codificar é uma coisa do século XIX, do código de Napoleão. Não existe mais 
essa pretensão de fazer uma lei que cubra toda uma matéria, principalmente na área 
comercial que é extremamente dinâmica. É um retrocesso para o direito brasileiro. 

 
A Lei das S.A. será afetada? 

Quando o projeto começou a circular, em 2011, trazia uma série de mudanças na Lei 
das S.A., mas após uma série de críticas os autores incluíram um artigo no texto 

afirmando que as sociedades anônimas se regem por lei especial.  
 
Acontece que trouxeram para dentro do código comercial várias seções da lei. É o caso 

da parte referente às operações de reestruturação societária: incorporação, fusão, 
cisão de companhias.  

 
Copiam e colam partes, mas alteram o texto e, em alguns casos, se esquecem de 
copiar artigos. O projeto é um atentado contra a Lei das S.A. 

Pode dar exemplos de matérias atingidas? 
Esquecem por exemplo de repetir o artigo 226 da Lei das S.A., que diz que a CVM 

deve estabelecer normas sobre avaliação e contabilização nessas operações (de fusão, 
incorporação e cisão).  
 

O mesmo acontece com o artigo 264, que trata de todo o regime legal de proteção 
aos minoritários quando ocorre uma reestruturação societária entre partes 

relacionadas, como empresa controlada e controladora. Nesse caso a mesma pessoa 
(controlador) decide pelas duas companhias, por isso é fundamental proteger o 
minoritário.  

 
A mudança gera insegurança jurídica? 

Sim. Um estudo do Insper, baseado na experiência com a Lei de Falências, indica que 
os custos com os conflitos judiciais gerados pelo novo código serão bilionários. É o 
chamado custo da insegurança jurídica.  

 
O código também não importa da Lei das S.A. a parte sobre incorporação de ações e 

todas as grandes reestruturações societárias são feitas com incorporação de ações. 
Foi assim na fusão das bolsas, Itaú-Unibanco.  
 

Em vez de pagar em dinheiro você paga em ações. Pode aparecer algum minoritário 
dizendo que essa operação não vale mais porque não está no código comercial.  

 
Se isso acontecer vai entrar com uma ação judicial, que vai levar anos para ser julgada 
e nesse tempo você vai ficar sem saber se a operação se concretizou ou não, apesar 

do gasto de zilhões para avaliar as empresas envolvidas, gastos com assessores e 
advogados.  

 
Que problemas as discrepâncias entre o texto do código e o da Lei das S.A. 

pode acarretar? 
Isso vai gerar uma enorme confusão porque quando você trata de uma matéria por 
inteiro (em uma norma) o entendimento é que os artigos da lei anterior (sobre o tema) 

não mencionados foram revogados.  
 

Se a matéria sobre incorporação estiver no Código Comercial muita gente vai entender 
que um determinado ponto que não aparece ali não existe mais. Vai gerar dúvida 
sobre se esses artigos da Lei das S.A. que (os autores do PL) esqueceram de copiar 

estão em vigor ou não. 
 

O que prevalecerá, o novo Código Comercial ou a Lei das S.A.? 
Vai ser uma enorme discussão. Quando você tem uma lei especial e uma lei geral, 
prevalece a especial. Quando você tem uma lei mais antiga e uma mais recente, 

prevalece a mais recente. É uma situação em que faltam critérios para definir qual a 
lei que vale, se a especial em relação a geral, ou se a lei mais nova. 



Haverá judicialização de questões societárias? 
Exatamente. Esse sistema de "corta e cola" afeta capítulos inteiros da Lei das S.A. Isso 
vai contra a técnica legislativa. Todas as modificações na Lei das S.A., em 1990, 1997, 

2001, 2007, 2009, foram feitas dentro da própria lei. Dessa maneira não se tem dúvida 
do que está em vigor.  

 
O novo código altera alguma coisa do ponto de vista da responsabilidade dos 

administradores? 
Pela Lei das S.A., quando os acionistas aprovam a prestação de contas da companhia 
o administrador fica isento de responsabilidade em relação ao exercício. Isso é alterado 

no código.  
 

O investidor estrangeiro em cias brasileiras deve ser afetado? 
Algo que pode desincentivar o investimento estrangeiro é a previsão de que em caso 
de falência da empresa os credores estrangeiros vão ser os últimos a receber. Nesse 

caso é uma interferência também na Lei de Falências.  
 

Outro ponto que chegava a ser anedótico, mas foi retirado do projeto de lei, era que 
todo investidor estrangeiro pessoa jurídica teria que identificar até o nível da pessoa 
física quem a compõe.  

 
Ou seja, um fundo de pensão teria que identificar todos os seus beneficiários. Para o 

investidor estrangeiro é uma insegurança jurídica muito grande. Não conseguem 
entender a razão dessas mudanças. 
 

A Lei das S.A. faz 40 anos em 2016. O sr. acredita que seria importante alterar 
algum ponto da norma? 

A lei é muito boa, mas um ponto que poderia ser objeto de mudança é a questão das 
ofertas públicas de aquisição em casos de tomada de controle hostil (artigo 254-A). 
Fica uma dúvida sobre quando o adquirente tem que fazer oferta pública, porque não 

tem porcentual de ações definido.  
 

A lei fala que quem adquirir o controle tem que fazer oferta pública, mas se for um 
controle minoritário, em uma companhia de capital muito pulverizado, você pode 
comprar o controle comprando 20% ou 30% das ações. Nesse caso fica a dúvida se 

tem que fazer oferta para os minoritários ou não.  
 

Na União Europeia isso foi resolvido instituindo que em princípio quem comprar 30% 
ou mais tem que fazer oferta pública, mesmo que não compre controle. Aí você não 
tem a incerteza de ter que analisar cada caso para saber se houve aquisição de 

controle ou não.  
 

Há ainda a questão do conflito de interesse, de quando o acionista fica proibido de 
votar. Se é um conflito formal ou material, isto é, se ele está proibido de votar sempre 

que há um potencial conflito ou se apenas quando seu voto causar prejuízo à 
companhia. Seria interessante ter uma definição porque a questão não está pacificada. 
 

China: Ministros discutem protecionismo e preços do aço em reunião do G-20 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online  

 
Reunidos na China, os ministros de comércio do G-20 divulgaram um comunicado 
conjunto em que revelam preocupação com o crescente protecionismo em diversos 

países, além da significante desaceleração do comércio. 
 

Eles apoiam um conjunto de nove princípios fundamentais para a formulação de uma 
política global de investimento, que deve ser discutido no encontro de setembro, em 
Hangzhou, na China. 
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Os ministros também reconheceram que o excesso da capacidade produtiva de aço é 
um problema global, que requer responsabilidade coletiva. A China, entre outros 
produtores, foi acusada pelos Estados Unidos e Reino Unido de comercializar aço 

barato e, assim, derrubar os preços globais.  
 

Analistas acreditam que ajuste econômico será mais lento 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online  

 
Os analistas passaram o dia de ontem digerindo a projeção de déficit primário, da 
ordem de R$ 139 bilhões para o governo central, anunciada quinta-feira. As primeiras 

impressões são ponderadas, com a maioria descrente em relação à capacidade da 
equipe em reequilibrar as contas públicas no curto prazo. 

 
"Zerar o déficit em 2019 é otimista demais. Se o crescimento (do PIB) for de 2% ao 
ano, o déficit zera entre 2022 e 2023. Se for de 2,5%, zera em 2021, e se for de 3%, 

em 2020. Então, é preciso um baita crescimento ou um aumento da receita", afirmou 
o economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos e Internacionais do 

Banco Central (BC) e atual diretor da Schwartsman & Associados. 
 
Para Schwartsman, não dá ainda para cravar que o governo central irá cumprir a meta 

de chegar a um déficit de R$ 139 bilhões em 2017. Ele lembra que Meirelles admitiu 
um rombo de R$ 194 bilhões no próximo ano e que iria buscar principalmente em 

concessões e outorgas os R$ 55 bilhões para trazer a meta ao valor anunciado. 
 
"Eles vão ter de tirar R$ 55 bilhões Deus sabe de onde. Minha impressão é que fizeram 

as contas, chegaram a R$ 194 bilhões e, como esse valor não poderia ser apresentado, 
divulgaram R$ 139 milhões para dar prestígio à equipe econômica", diz. 

 
O economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Camargo Rosa, acredita 
que a meta fiscal para 2017 representa um "esforço possível" dentro das limitações 

que existem.  
 

Embora considere que um déficit de R$ 143 bilhões do setor público consolidado ainda 
seja um rombo fiscal muito grande, ele pondera que exigirá um controle maior dos 
gastos, se comparado a este ano. 

 
Ele ressaltou que o fato de a equipe econômica ter conseguido emplacar uma meta de 

déficit de R$ 139 bilhões para o Governo Central em 2017 - mais dura do que a 
pretendida pelo núcleo político - é um bom sinal. Camargo Rosa, no entanto, diz que 
falta ao governo detalhar melhor como fará para conseguir atingir esta meta. 

 
O ex-ministro da Fazenda e professor da FGV Luiz Carlos Bresser-Pereira acredita que 

a meta de déficit do governo central de R$ 139 bilhões para 2017 é factível e defende 
o gradualismo fiscal adotado pela equipe econômica de Michel Temer.  

 
Entretanto, o economista diz que não é favorável à proposta de emenda constitucional 
(PEC) que zera o crescimento real dos gastos públicos. Contrariando a maioria dos 

analistas, Bresser-Pereira diz que o principal problema da economia não é a situação 
fiscal, mas sim o elevado nível de juros. 

 
Sinalização 
O olhar dos analistas internacionais vê cenário similar. A agência de risco Moody's 

considerou que a meta representa uma melhora, mas reforçou que ficou abaixo do 
esperado pela equipe deles e sinaliza um ajuste mais lento que esperado.  

 
"Um déficit desse tamanho apoia nossa visão de que o ajuste fiscal no Brasil vai 
avançar em ritmo muito lento durante o atual governo", diz o analista sênior de risco 
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soberano da Moody's para o Brasil, Samar Maziad. Os indicadores fiscais estão entre 
os mais avaliados pelas agências para determinar o risco de crédito de um país. 
 

Mais preocupante, ressalta Samar, é que os números apresentados pelo ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, ainda estão longe do que é necessário para barrar 

trajetória de deterioração de indicadores fiscais brasileiros, como a relação entre a 
dívida bruta e o PIB. 

 
A Moody's estima que o Brasil precisaria ter um superávit primário ao redor de 2% do 
PIB para o governo estabilizar a dívida. Em fevereiro, a agência rebaixou a nota de 

risco soberano do País em dois níveis, retirando o grau de investimento. Além disso, 
deixou a perspectiva da nota como "negativa", ou seja, nova piora pode ocorrer. 

 
Os economistas do banco espanhol BBVA avaliam que a divulgação da nova meta fiscal 
brasileira reforça a previsão da casa de que as contas públicas continuarão em 

processo de deterioração pelo menos até o fim da década: o déficit primário deve 
continuar até 2019 ou 2020 e a dívida bruta atingirá, na melhor das hipóteses, o 

patamar de 88% do PIB em 2020. 
 
Os economistas do Bank of America Merrill Lynch avaliam que "não há mágica" no 

curto prazo para melhorar as contas e o governo pode precisar subir impostos, além 
de outras medidas.  

 
Esta semana, os executivos do banco norte-americano estiveram reunidos com 
integrantes do governo em Brasília e a mensagem passada foi de "foco total" em 

resolver as questões fiscais no médio prazo.  
 

Apesar da intenção de reduzir o déficit em 2017, a avaliação do BofA é que o governo 
brasileiro ainda precisará fazer mais para melhorar a trajetória de deterioração de 
indicadores fiscais no médio prazo. 

 

“Mãos de tesoura” no discurso, Temer é “mão aberta” na prática 

11/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O mercado esperava um Michel Temer “mãos de tesoura”, mas tem visto um 
presidente “mão aberta”. O interino, que assumiu o cargo com discurso de 
austeridade, já endossou reajustes ao funcionalismo, aliviou a dívida dos estados e 

deu ao Bolsa Família um aumento maior que o prometido pela presidente afastada 
Dilma Rousseff (PT). 

 
Enquanto o pacote de bondades é pago à vista, as principais medidas de ajuste 
dependem da aprovação – não se sabe quando – do Congresso e não terão efeito tão 

cedo. 
 

Às críticas de irresponsabilidade com as contas públicas, membros do governo 
respondem que tudo estava previsto no Orçamento e embutido no déficit recorde de 
R$ 170 bilhões que o Planalto definiu como objetivo para este ano. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/maos-de-tesoura-no-discurso-temer-e-mao-aberta-na-pratica-3uva6wsh2yliasvssjkp025rb


A oposição vê nessas justificativas uma evidência de que a pior meta fiscal da história 
foi um “cheque especial” capaz de acomodar todo tipo de despesa e garantir 
sustentação a um governo que ainda é provisório. 

 
Temer vinha cedendo tanto a demandas que elevam o gasto público que até a meta 

de um rombo de R$ 139 bilhões nos cofres federais em 2017, anunciada na quinta-
feira (7) pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e enviada ao Congresso nesta 

sexta (8), soou como vitória da equipe econômica sobre o núcleo político. Dias antes, 
o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, havia considerado “ótimo” repetir o 
resultado de 2016. 

 
Para defender que a meta do ano que vem representa “um grande esforço”, Meirelles 

salientou que o buraco chegaria a R$ 270 bilhões – quase o dobro – se o governo não 
revertesse a tendência de aumento das despesas dos últimos anos. Uma das medidas 
imediatas para conter os gastos será a revisão do auxílio-doença e das aposentadorias 

por invalidez, que pode gerar uma economia anual de R$ 6,3 bilhões. 
 

Vendas da Renault têm crescimento recorde global 

11/07/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

As vendas globais do Grupo Renault registraram crescimento recorde no primeiro 
semestre de 2016. Com 1,57 milhão de unidades vendidas, os negócios da companhia 

avançaram 13,4%, incluindo a marca Dacia.  
 
O mercado europeu deu forte contribuição ao bom resultado, com aumento de 14% 

na demanda, para 606,9 mil unidades descontado o volume licenciado na França.  
Segundo a fabricante, a alta reflete o bom resultado da renovação da gama na região, 

com modelos como Kadjar, Espace, Talisman e novo Megane.  
 
Fora do continente os emplacamentos de veículos do grupo cresceram 12,5% no 

semestre, impulsionados pela região que inclui África e Oriente Médio, onde a evolução 
chegou a 38,2%, para 208,6 mil carros.  

 
Na região Ásia-Pacífico a empresa vendeu 66,7 mil carros, com expansão de 12,8%. 
O bom resultado não foi reproduzido nas Américas, onde os negócios do Grupo Renault 

encolheram 3,1% para 158,1 mil unidades. 
 

O Brasil, principal mercado latino-americano, foi um dos motivos para a retração da 
região. O país, que chegou a ocupar a posição de segundo maior mercado da 
companhia no mundo, desceu para a sétima colocação, com 69,8 mil emplacamentos 

na primeira metade do ano.  
 

Comunicado divulgado pela empresa indica que as turbulências no País, na Rússia e 
na Argélia impactaram os resultados. Ainda assim, a empresa destaca ter conquistado 

market share nestas três regiões.  
 
As vendas globais da marca Renault avançaram 16% para 1,2 milhão de carros. 

Enquanto isso, os negócios da Dacia cresceram para 297 mil veículos, com alta de 
2,5% na comparação com o primeiro semestre de 2015.  

 
Já a Renault Samsung Motors, joint venture da companhia na Coreia, cresceu 25,9%, 
para 46,9 mil emplacamentos. Com os resultados, a empresas espera continuar 

ampliando os negócios no segundo semestre e reforçar a sua presença em todas as 
regiões. 

 
 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-encaminha-ao-congresso-meta-fiscal-de-2017-com-deficit-de-r-139-bi-9njdxwo37irxi4dfcpcy3gp0n
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-encaminha-ao-congresso-meta-fiscal-de-2017-com-deficit-de-r-139-bi-9njdxwo37irxi4dfcpcy3gp0n
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24241/vendas-da-renault-tem-crescimento-recorde-global


Bosch cria unidade de negócio dedicada a veículos comerciais 

11/07/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

A Bosch anuncia a criação de uma unidade de negócio dedicada a veículos comerciais 

e fora de estrada. O novo núcleo denominado CVO será responsável tanto por vendas 
quanto por desenvolvimento de sistemas, mas ligado às demais divisões da 

companhia. 
 
“Nós não somos uma divisão e não somos comparáveis a qualquer outra estrutura 

conhecida do setor de negócio de soluções de mobilidade”, diz Johannes-Jörg Rüger, 
vice-presidente. “A nova unidade é mais uma organização de vendas com o 

desenvolvimento do sistema integrado e que coopera estreitamente com todas as 
divisões”, completa o executivo. 
 

Após uma reestruturação estratégica das novas áreas de negócio, o segmento de 
pesados e off-road, que abrange caminhões e máquinas agrícolas e de construção, 

ganhou representatividade: segundo a empresa, existe um potencial de crescimento 
na casa dos bilhões de euros em países com normas ambientais e de segurança mais 
rígidas, além de regiões com cidades emergentes. 

 
A Bosch identificou que fornecer aos fabricantes de máquinas agrícolas apenas 

sistemas de injeção diesel não é mais suficiente. Também são necessários telas 
coloridas ou sensores de assistência aos condutores, por exemplo.  
 

É por isso que, no futuro, cada cliente do mundo de veículos comerciais e fora de 
estrada terá um contato exclusivo da Bosch para toda a gama de produtos que a 

empresa oferece, como já acontece no domínio de veículos leves para clientes como 
Daimler e Volkswagen. 
 

O CVO também será ativo no desenvolvimento de sistemas. “Isso pode incluir produtos 
do setor dos veículos leves, por exemplo, uma câmera estereoscópica adaptada ao 

mercado de veículos comerciais com a ajuda de outras divisões”, disse Anton Beer, 
diretor de marketing.  
 

Em particular, a empresa acredita que direção autônoma e conectividade são áreas 
promissoras para possíveis sinergias com a indústria de veículos e que pode dar lugar 

a um crescimento significativo nas vendas. 
 

Produção do Evoque chega aos cinco anos 

11/07/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

O Range Rover Evoque chegou aos cinco anos de produção na fábrica de Halewood, 
na região de Liverpool, no Reino Unido. Nesse período o carro passou superou meio 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24240/bosch-cria-unidade-de-negocio-dedicada-a-veiculos-comerciais
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24237/producao-do-evoque-chega-aos-cinco-anos


milhão de unidades vendidas em mais de 180 países e tornou-se o modelo de maior 
sucesso na história da fabricante inglesa.  
 

Sua montagem no Reino Unido ocorre em três turnos e a cada 170 segundos sai uma 
nova unidade da linha de montagem. Desde o ano de lançamento suas vendas 

mundiais quintuplicaram. Em 2011 foram cerca de 22 mil unidades e em 2015 o 
volume passou a 108 mil carros entregues em 180 países.  

 
“Comecei na Jaguar Land Rover em 1º de fevereiro de 2011 e fiquei impressionado 
com a transformação que o Evoque causou na fábrica”, afirma o líder de produção no 

setor de pintura de Halewood, Ross Bolton. No começo deste ano, a fábrica passou a 
produzir o Evoque conversível.  

 
No Brasil, o bom desempenho do Evoque desde 2011 fez com que ele fosse o primeiro 
modelo nacionalizado na fábrica construída pela Jaguar Land Rover em Itatiaia (RJ) e 

inaugurada em junho. 
 

Desde 2011 até o primeiro semestre de 2016 o Evoque teve 22,5 mil unidades 
emplacadas no Brasil e em seu melhor ano, 2013, foi o 11º SUV mais vendido no País, 
com 6,6 mil licenciamentos, ficando à frente de modelos como Volkswagen Tiguan, 

Toyota RAV4 e Chevrolet Captiva, que contam com redes de revenda bem maiores.  
 

Dow conclui aquisição integral da Dow Corning 

11/07/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Dow Chemical Company concluiu a reestruturação societária da Dow Corning e agora 
é proprietária integral da fornecedora de silicones do grupo, que em 2015 apresentou 

receitas superiores a US$ 4,5 bilhões e deverá gerar anualmente mais de US$ 1 bilhão 
de Ebitda (sigla para lucros antes de juros, impostos e depreciação de ativos) para a 

Dow em sinergias.  
 
A transação representa criação de valor para os acionistas da Dow de adquirir 50% do 

negócio de silicones enquanto se beneficia de 100% das sinergias.  
 

“Com base no Ebitda adicional de US$ 1 bilhão para o lucro da Dow em sinergias, em 
que US$ 400 milhões são o mínimo que esperamos alcançar, essa operação agrega 

alto valor para nossos acionistas”, explica Andrew Liveris, presidente do conselho e 
CEO da Dow.  
 

A Dow Corning tem 73 anos e antes era uma joint venture com participação meio a 
meio entre a Dow e a Corning.  

 
As duas companhias manterão suas participações proporcionais e iguais no Hemlock 
Semiconductor Group, um produtor de polissilício que tem a Dow Corning como 

acionista maioritária. 
 

 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24236/dow-conclui-aquisicao-integral-da-dow-corning


Motor TSI está em 43% dos VW Up! vendidos 

11/07/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

As versões do Volkswagen Up! equipadas com motor 1.0 TSI já representam 43,3% 

das vendas totais do modelo no Brasil.  
 

Das 20,3 mil unidades entregues no mercado interno no primeiro semestre, 8,8 mil 
tinham a motorização turbo de três cilindros, injeção direta e até 105 cavalos quando 
abastecida com etanol.  

 
O motor é fabricado na VW de São Carlos (SP), onde a montadora investiu R$ 900 

milhões desde 2012 para a instalação de novas linhas de produção para os motores 
EA 211 de três e quatro cilindros e aumento da capacidade produtiva dos EA 111.  
 

Todo Up! TSI traz de série ar-condicionado, direção com assistência elétrica, coluna 
de direção ajustável, vidros dianteiros e travas com acionamento elétrico, som com 

CD-player, leitor de MP3, entradas USB e auxiliar e conexão Bluetooth. 
 

 ICMS é tributo que mais contribui para cofres públicos, mostra levantamento 

11/07/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) representa 18,3% do 
total arrecadado pelos cofres públicos no Brasil, a maior fatia entre todos os tributos, 
segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

(IBPT), sob encomenda da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 
 

O ICMS costuma ser a principal fonte de receita dos Estados e é cobrado em operações 
relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte 
interestadual, intermunicipal e de comunicação.  

 
A alíquota do tributo varia em cada Estado, o que acaba estimulando uma competição 

entre os governos estaduais, que podem oferecer alíquotas mais baixas para atrair 
empreendimentos. É a chamada "Guerra Fiscal".  
 

O levantamento do IBPT foi feito com base nos cerca de R$ 1 trilhão que foram 
registrados pelo Impostômetro até o dia 5 de julho.  

 
A pesquisa aponta que, depois do ICMS, as contribuições para a Previdência, 

recolhidas pelo governo federal, são as que mais arrecadam, com 17,09% do total. Na 
sequência aparecem o Imposto de Renda (IR), com 15,42%, Cofins, com 9,02%, o 
FGTS, com 5,28%, e o CSLL, com 3,31%. Todos são arrecadados pelo governo federal. 

 
Segundo o estudo, a esfera federal fica com 59,63% do total da arrecadação, a 

estadual fica com 29,3% e a municipal, com 11,07%. 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24235/motor-tsi-esta-em-43-dos-vw-up-vendidos
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/966078/?noticia=ICMS+E+TRIBUTO+QUE+MAIS+CONTRIBUI+PARA+COFRES+PUBLICOS+MOSTRA+LEVANTAMENTO


Salário mínimo fica abaixo do valor necessário para sobreviver 

11/07/2016 - Fonte: Correio Braziliense 
 

 
 

 
 

 
 
 

Criado em 1938 para assegurar bens e serviços essenciais a uma família, mínimo 
deveria ser de R$ 3,9 mil, segundo o Dieese. Alta do custo de vida agrava aperto no 

orçamento 
 
"Tem que fazer muita conta. Não sobra nada. Não tenho dinheiro nem para comprar 

roupa. Eu ganhei esta blusa, a calça e o sapato de doação" - Alcino Nunes Fernandes, 
vendedor ambulante  

 
Para suprir as necessidades básicas, o salário mínimo deveria ser de R$ 3.940,24. 
Esse é o valor apontado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) como o mínimo necessário para trabalhadores garantirem 
comida, casa, transporte, saúde e educação de uma família de quatro pessoas. Na 

ponta do lápis, o montante equivale a quatro vezes o mínimo de R$ 880. 
 
Por esses parâmetros, Alcino Nunes Fernandes, de 51 anos, está muito longe de ter o 

necessário para viver. Para ganhar cerca de R$ 880, ele trabalha como ambulante 12 
horas por dia numa esquina da Rua Úrsula Paulino, no Bairro Betânia, na Região Oeste, 

vendendo capa de volante, raquete para matar mosquito e outras miudezas.  
 
Até ser demitido, ele capinava ruas e avenidas da cidade. Alcino precisou recorrer à 

informalidade para sustentar a família de cinco pessoas. A renda é complementada 
pelo salário da mulher e da mãe. “Tem que fazer muita conta. Não sobra nada. Não 

tenho dinheiro nem para comprar roupa. Eu ganhei esta blusa, a calça e o sapato de 
doação”, conta. 
 

Segundo o Decreto-Lei 399, de 1938, no governo de Getúlio Vargas, o salário mínimo 
deveria ser o suficiente para prover alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, 

higiene e transporte ao trabalhador.  
 
No cálculo do mínimo necessário, o Dieese segue essa premissa à risca e leva em 

conta uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças). “A pesquisa ajuda 
a estimar a insuficiência do salário mínimo real”, comenta o técnico regional do Dieese 

Lúcio Monteiro. 
 

E essa discrepância tem crescido com o aumento do custo de vida. O mínimo 
necessário de 3.940,24, calculado em junho, é 4,2% maior em relação a maio, mês 
no qual esse valor era de R$ 3.777,93.  

 
O aumento tem relação com o encarecimento da cesta básica. Em BH, teve aumento 

de 4,24% no mês passado, em relação ao anterior. Apenas a compra dos 13 itens da 
alimentação básica – entre eles feijão, leite, óleo e farinha – consumiu R$ 425,82 na 
capital mineira, o equivalente a 52,6% do salário mínimo líquido, conforme aponta o 

Dieese.  
 

Se considerada uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, o 
trabalhador belo-horizontino gastou R$ 1.277,46 somente para cobrir a despesa 
mínima familiar com alimentação em junho. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/10/internas_economia,539697/salario-minimo-fica-abaixo-do-valor-necessario-para-sobreviver.shtml


Dois lados do pouco 
A alta da inflação acaba tendo peso ainda maior no orçamento da parcela da população 
que recebe menos, conforme explica o economista e membro do Conselho Regional 

de Economia (Corecon-MG) Adriano Miglio Porto.  
 

“Quem ganha o salário mínimo tende a ter gasto mais intenso vinculado a produtos e 
serviços essenciais, como transporte, alimentação, águ e energia elétrica. Se aumenta 

o preço do feijão, esse gasto de alimentação tira a possibilidade de consumo de outros 
bens”, afirma. 
 

Mas o especialista explica que, embora seja o menor valor que um trabalhador pode 
receber, o salário mínimo traz grande impacto na economia e funciona como uma 

espécie de termômetro.  
 
“Ele ativa a economia como se fosse adrenalina na veia. Normalmente, os mais pobres 

consomem mais quando recebem mais dinheiro. Quando começa a segurar o salário 
mínimo, corre o risco de ocorrer o contrário”, reforça o economista. Para se ter uma 

ideia, o aumento do mínimo de R$ 788 para R$ 880 em 2016 deve injetar R$ 57 
bilhões na economia nacional, segundo o Dieese. 
 

Renda de 26% da população 
A remuneração de até um salário mínimo é realidade entre mais de um quarto da 

população brasileira com mais de 15 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (Pnad) 2014, a mais recente pesquisa sobre o mínimo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
Um total de 42,6 milhões de pessoas (26%) recebem, no máximo, o que o governo 

aponta como a menor renda mensal para suprir as necessidades básicas do 
trabalhador.  
 

Em Minas Gerais, esse percentual é maior, chegando a 28,7% da população acima de 
15 anos, um total de 4,7 milhões de pessoas. 

Em termos percentuais, as mulheres são quem mais recebem o mínimo. Quase um 
terço das brasileiras (31,1%) são remuneradas com até um salário mínimo, enquanto 
o percentual entre os homens é de 21,9%.  

 
Minas segue esse mesmo retrato, sendo que 33,9% das trabalhadoras ganham até R$ 

880 e 23,1% das mulheres recebem até esse montante. Na capital mineira, a 
discrepância entre os sexos é maior.  Em BH, 24,5% das mulheres ganham, no 
máximo, o salário mínimo, o dobro da quantidade dos homens (12,5%).  

 

Mansueto Almeida: "O populismo e o ideologismo fizeram muito mal ao 
Brasil" 

11/07/2016 - Fonte: Correio Braziliense 

 
 
 

 
 

 
 
 

O secretário Mansueto Almeida diz que muitos dos incentivos perderam a 
razão de existir, mas não são revertidos por causa de poderosos lobbies 
 

"Não existe vaca sagrada em termos de política pública. Qualquer política pública tem 
que olhar custo, financiamento e ver se aquele custo se justifica pelo benefício. Não 
tem que ter medo de discutir"   

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/10/internas_economia,539691/mansueto-almeida-o-populismo-e-o-ideologismo-fizeram-muito-mal-ao-br.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/10/internas_economia,539691/mansueto-almeida-o-populismo-e-o-ideologismo-fizeram-muito-mal-ao-br.shtml


O governo vai rever uma série de benefícios que são concedidos hoje a vários 
segmentos econômicos como forma de aumentar a arrecadação. O secretário de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, diz que 

muitos dos incentivos perderam a razão de existir, mas não são revertidos por causa 
de poderosos lobbies que prevalecem em Brasília.  

 
Na visão dele, se esse tipo de política agregasse valor, o Brasil não estaria afundado 

em uma recessão tão severa, com mais de 11 milhões de desempregados. 
 
Essa revisão de incentivos não impedirá, porém, que o governo lance mão de aumento 

de impostos para atingir a previsão de receitas extras de R$ 55 bilhões em 2017, vitais 
para que o rombo nas contas públicas fique em R$ 139 bilhões.  

 
Mansueto diz que a prioridade do governo é vender ativos por meio da privatização e 
de concessões. Mas, dependendo das condições do mercado, a elevação da carga 

tributária será uma alternativa, que já está colocada no horizonte traçado pela equipe 
econômica. 

 
O secretário admite que a reforma da Previdência, que terá deficit de R$ 183 bilhões 
no ano que vem, não será aprovada em 2016, devido às fortes resistências e à 

desinformação que prevalecem em todos os segmentos da sociedade. Mas ele afirma 
ser imperioso que o Congresso dê aval à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

que limita o aumento de gastos à inflação do ano anterior. 
 
Uma coisa é certa, mesmo que a PEC não passe pelo crivo do Legislativo, o Orçamento 

de 2017, que será enviado aos parlamentares até o fim de agosto, já contemplará a 
limitação para o aumento das despesas. “Em caso de não aprovação da PEC, teremos 

que ser muito fortes e duros para enfrentar as pressões”, reconhece Mansueto.  
 
Ele avisa que não haverá mágicas. Para cada R$ 1 de previsão de despesa, o Congresso 

terá que apresentar R$ 1. Acabaram, no entender do secretário, os tempos do 
Orçamento de ficção. Veja, a seguir, os principais trechos da entrevista concedida ao 

Correio. 
 
Há um desconforto nos mercados em relação ao déficit de R$ 139 bilhões 

anunciado pelo governo para 2017. O governo será capaz de entregá-lo ou 
terá que assumir, mais à frente, que foi otimista demais? 

É preciso deixar claro que as projeções do mercado para o déficit fiscal de 2017 
estavam mais otimistas do que as nossas. Estamos trabalhando com números realistas  
 

A diferença não está tão grande, sobretudo do lado das despesas, que são mais fáceis 
de estimar. A diferença grande está no lado da receita. E de onde vem essa diferença?  

 
No nosso cenário base, o ministro Henrique Meirelles (da Fazenda) disse que as 

receitas estão caindo quase um ponto percentual do PIB (Produto Interno Bruto). É 
muita coisa. Em 2013, as receitas líquidas do governo central foram de 18,7% do PIB. 
Em 2014, recuraram para 18% e, em 2015, para 17,6%.  

 
Neste ano, estão projetados 17,4% e, no ano que vem, 16,6%. As despesas, por sua 

vez, estão caindo 0,2% do PIB, mesmo com a economia em forte retração. Em 2017, 
os gastos encolherão 0,8%. Portanto, fechar as contas exigirá sacrifícios e receitas 
extras, como as oriundas da privatização. 

 
A grande dúvida está nas receitas extras de R$ 55 bilhões. O mercado não 

acredita que esses recursos virão somente da venda de ativos, de concessões 
e privatizações. 
Nos últimos anos, as receitas de concessão e de privatização foram muito baixas. Se 

usássemos a média desses anos em nosso cenário base, não seria algo anormal. Mas 



não poderíamos fazer isso. Vamos fazer um esforço adicional para privatizar e 
intensificar as concessões. E há razões de sobra para isso. 
 

Quais? 
Primeiro: o governo não tem dinheiro para investir. Segundo: vai ter que privatizar 

um bocado de coisa para ter o investimento que se quer e para conseguir caixa. Mas 
é preciso ter cuidado para estimar quanto entrará no caixa do governo, porque 

algumas concessões têm arrecadação zero, como, por exemplo, as de rodovias, por 
causa do modelo de menor tarifa.  
 

Há concessões que dependerão muito do preço do ativo, uma variável que não temos 
controle, como o preço do petróleo. Teremos, possivelmente no ano que vem, um 

leilão muito grande de área de exploração de petróleo. Teremos que levar em 
consideração ainda a situação do mercado de capitais, já que venderemos 
participações acionárias. Tudo isso está no nosso radar. Mas a gente pode ter 

surpresas. 
 

Ou seja, as dúvidas do mercado fazem sentido. 
Os dados que a gente colheu e incluiu naquela projeção de receitas de R$ 55 são muito 
conservadores. O preço do petróleo a gente não controla, mas há regras que vamos 

definir nos próximos cinco a seis meses. É preciso deixar claro que parte do sucesso 
das concessões e das privatizações depende do governo.  

 
Há muita coisa para ser transferida à iniciativa privada. Além de petróleo, há as 
hidrelétricas, a Caixa Seguridade, a Lotex, que reúne as raspadinhas, e o Sportingbet, 

em que as pessoas apostam em placar de jogos e times. Hoje, essas apostas são feitas 
em sites nos Estados Unidos.  

 
Tudo isso tem um valor enorme. No caso da Caixa Seguridade, cuja venda ocorrerá 
no próximo ano, o dinheiro arrecadado ficará com o banco. Mas o governo recolherá 

Imposto de Renda sobre o ganho de capital e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
Então, parte do valor da venda vem para o Tesouro. 

 
Mesmo que tudo isso se concretize, o governo terá que aumentar impostos. 
Eventualmente, se for preciso, o governo poderá fazer alguma recomposição de 

impostos. O nosso sistema tributário tem uma série de coisas que não se justificam. 
 

Como o quê? 
Muitas coisas. Por exemplo, um regime especial em que alguém paga imposto menor 
sem nenhuma explicação. Há casos em que isso está ocorrendo há oito anos. O 

governo pode começar a rever algumas dessas coisas. Será que ainda são necessárias? 
 

É possível saber quanto custam esses incentivos? 
Essa conta é muito ruim de fazer. Tem publicações que falam que o custo varia entre 

4,5% e 5% do PIB. Mas todas as empresas que estão no Simples entram nesse cálculo, 
por terem isenção tributária.  
 

Dentro dessa conta, há regimes especiais que não se justificam. Tudo isso está 
mapeado. Agora, as modificações são muito pontuais e nenhuma delas dá uma receita 

grande. Mas, se for preciso, a revisão desses benefícios será proposta. 
 
O governo não poderá esperar muito. O tempo está correndo. 

Com certeza. Temos dois meses para decidir tudo, explicitar todas as receitas, já que 
o prazo para enviar a proposta do Orçamento de 2017 termina em 31 de agosto. Isso, 

independentemente, por exemplo, do que será o preço do petróleo, que valerá para a 
concessão de áreas a serem exploradas. 
 

 



 
Este Orçamento vai ser realista? Acabou a peça de ficção? 
Acabou, com certeza. Mas há outra preocupação. Antes, havia uma margem de corte 

de gastos, porque tinha o desconto do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).  
 

Na meta de superavit primário que o governo anterior tinha deixado para 2017, o 
resultado era zero, mas que podia ter um desconto de até R$ 65 bilhões. Seria ótimo.  

 
Nós poderíamos ter colocado uma meta de deficit de R$ 139 bilhões, com um 
abatimento de R$ 55 bilhões, o que nos permitira chegar a R$ 194 bilhões. Mas isso 

nem foi cogitado. O certo é que teremos números bastante realistas, que deixarão 
muita gente furiosa. As pessoas terão ideia do limite da despesa. Nunca no Brasil 

houve dois anos consecutivos de queda na despesa sobre o PIB (2016 e 2017).  
 
Houve anos isolados, em 1999, 2003, 2008. Do lado da receita, a partir de 2018, não 

há preocupação, porque, nas nossas projeções, a arrecadação começará a crescer 
constantemente, mesmo com estimativas conservadoras de crescimento do PIB.  

 
A partir de 2018, a trajetória está boa, mas 2017 preocupa porque, no nosso modelo, 
a receita cai um ponto do PIB. 

 
O PAC acabou? 

A sigla está lá. Para mim, é a mesma coisa que existia há 10 anos. É investimento. Só 
colocaram uma sigla bonita lá. 
 

O governo está contando com receitas de dividendos de estatais para fechar 
as contas? 

Sim, mas numa proporção muito menor do que a que se viu nos anos anteriores. Para 
este ano, são R$ 4,9 bilhões e, para 2017, R$ 5 bilhões. São quantias pequenas em 
relação ao que vinha se observando. Em 2012, o governo arrecadou R$ 28 bilhões.  

 
Em 2013, R$ 17 bilhões. Em 2014, R$ 18,9 bilhões. No ano passado, R$ 12 bilhões. A 

maior parte dos dividendos veio do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa e da 
Petrobras. 
 

Por que cai tanto esse tipo de receita? 
Porque, no governo anterior, que eu esqueci o nome da presidente, antecipou o 

pagamento de dividendos. Em 2018, as coisas começarão a melhorar, pois a economia 
estará crescendo e as estatais passarão a ter lucros maiores.  
 

A gente espera que os bancos públicos estejam melhores, que se resolvam os 
problemas da Eletrobras. Que o Pedro Parente faça um bom trabalho e resolva também 

os problemas da Petrobras. 
 

Está prevista alguma capitalização de estatais e de bancos públicos? 
De orçamento, zero. A ideia e a orientação gerais do governo são de que, quem bater 
na porta do Tesouro Nacional, terá uma única reposta: vocês têm ativos muito bons, 

vendam, pois não há recursos para capitalização. 
 

E em relação aos estados? 
O governo pode ajudar os governos estaduais a venderem seus ativos. A gente pode 
colocar o BNDES à disposição, inclusive para estruturar as operações. No BNDES, 

agora, essa é a principal área. 
 

Os senhores trabalham com alguma surpresa boa quanto à retomada de 
crescimento da economia? 
Eu espero que sim. Mas não podemos trabalhar com surpresas para a execução do 

Orçamento. Nossa projeção de crescimento para 2017 é de 1,2%. Tem bancos 



bastante conhecidos e pessoas sérias, como o José Roberto Mendonça de Barros, da 
MB Associados, que estão com projeção de 2%.  
 

O Banco Bradesco está com 1,5% a 2%. O BNP Paribas, com 2%. Não é impossível 
ocorrer os 2%. Mas o Orçamento não pode se desviar muito da média de mercado, 

que está em 1%. 
 

Há risco de o governo atual incorrer no populismo ou a posições ideológicas? 
Não há como. O populismo e o ideologismo fizeram muito mal para o Brasil e para a 
América Latina. O que o Brasil precisa, neste momento, é perder o medo do debate. 

Vamos discutir o sistema tributário, se a sociedade quer tributar mais dos ricos.  
 

É discussão normal, que se ocorre em todos os países. Agora, fazer determinadas 
políticas sem recursos e aumentar a dívida pública para dar subsídio a empresas que 
não precisam, é irreal. Isso não é agenda de esquerda.  

Isso é responder a grupos de interesses. Também não faz sentido a Petrobras ser a 
operadora única do pré-sal sem ter condições de investir. A própria empresa não quer. 

Mas se colocou essa obrigação numa lei, que não é modificada por questões 
ideológicas. 
 

Essas medidas específicas facilitaram a corrupção? 
Sem dúvidas. E os grupos de interesse são fortes. A literatura econômica mostra isso. 

Uma vez que você coloca regimes especiais, para voltar atrás é muito difícil, mesmo 
que não funcione. Imagina que você tem um determinado regime especial que 
favorece 20 grupos econômicos e é ruim para o país.  

 
Aí você propõe acabar com esse regime especial. Como cada pessoa do país vai se 

beneficiar, vai ter um ganho pequeno, mas que, no agregado, é muito. Mas aqueles 
20 vão ter uma perda grande, então, eles vão se organizar para barrar a mudança. 
Por isso, é tão difícil. A gente criou coisas que eu me assustei quando vi aqui. 

 
O quê? 

O governo, quando compra, pode pagar um sobrepreço de até 25% em uma lista de 
produtos. Só que essa lista muda ao longo do tempo e para entrar há vários requisitos, 
como inovação, geração de emprego e renda. Isso está acontecendo? Não sei. Tem 

que avaliar. Se não for bom, acabou. 
 

Até que ponto os senhores estão dispostos a enfrentar esses interesses? 
A melhor forma de enfrentar essas coisas não é chamar as pessoas e encarar uma 
briga. É você avaliar e publicar o resultado. Muita gente pode ficar com raiva, mas dá 

transparência.  
 

Se você vai conseguir mudar ou não é outro debate. O importante é deixar claro que 
muitos dos incentivos que foram dados não agregaram nada à economia. O PIB está 

em queda há dois anos seguidos, o que não se vê desde 1930 e 1931, e há mais de 
11 milhões de desempregados. 
 

Programas que deveriam ser temporários se tornaram permanentes. É assustador o 
desconhecimento das pessoas em relação ao Orçamento e aos gastos públicos. 

 
Quanto tempo levará para consertar tudo que está errado? 
 Certamente, não será em um ano ou dois. Para sair de um buraco nas contas de R$ 

170,5 bilhões, o equivalente a 2,7% do PIB, e chegar a uma situação de superavit, 
talvez somente em 2019. Isso é o que eu espero e está no radar. Se ocorrer, ficarei 

muito satisfeito. 
 
 



 
O senhor acredita na reforma da Previdência, cujo deficit em 2017 pode 
chegar a R$ 183 bilhões? 

Vamos enviar o projeto de reforma para o Congresso ainda neste ano. Mas está claro 
que não será aprovada neste ano, o que não será um grande problema, pois os efeitos 

só virão há médio e a longo prazos. Certamente, a resistência será enorme. Mas acho 
que tem uma desinformação muito grande.  

 
Uma pessoa que acorda às 4h ou às 5h da manhã para pegar um ônibus não tem a 
mínima ideia de orçamento público, desses grandes debates. É natural. Mas há 

desconhecimento também em segmentos importantes, como nas universidades. Fui a 
um debate sobre Previdência e um professor falou que tinha gostado muito da minha 

exposição, mas havia um grande erro nela.  
 
Perguntei qual era e ele disse que o aumento das despesas da Previdência não era 

problema, porque o governo arrecada e transfere de volta. Eu falei: professor, então 
o senhor está me dizendo que se eu aumentar a carga tributária do Brasil em mais 10 

pontos do PIB e gastar tudo com Previdência não é problema.  
 
Ele respondeu que não era, porque o dinheiro arrecadado estará voltando para a 

sociedade. Era um professor titular de economia. Quando você escuta uma coisa 
dessas, percebe quantos mitos estão espalhados por aí. As pessoas não conhecem os 

dados nem as restrições orçamentárias. 
 
O governo sempre atrela a reforma da Previdência a aumento de impostos. 

Realmente é preciso elevar a já pesada carga de tributos para cobrir o buraco 
do INSS? 

Não há outra saída. Ou é uma coisa ou outra. Na nossa avaliação, o melhor é fazer a 
reforma da Previdência. Há três semanas, estive em um debate em Fortaleza 
promovido pelo Tribunal de Contas da União, e lá estavam o governador da Paraíba, 

Ricardo Coutinho (PSB), e o governador do Piauí, Wellington Dias (PT).  
 

Em meio às discussões, o governador do Piauí falou: a gente tem que debater a 
reforma da Previdência. Para mim, isso foi uma surpresa, porque ele é do PT, mas 
sente o peso do sistema previdenciário nas contas. A reforma da Previdência vai ter 

que ser debatida de uma forma transparente. Você pode divergir qual a idade mínima 
ideal, qual é o mecanismo de transição, exatamente qual é o requisito de 

aposentadoria pelo regime geral. Pode debater tudo isso. Agora, terá que ficar claro o 
que será necessário. 
 

O gasto hoje do Brasil com a Previdência é igual ao de muitos países 
desenvolvidos? 

A gente gasta hoje com Previdência o mesmo que um país que tem 30% de pessoas 
com mais de 65 anos na população economicamente ativa, o dobro do que existe hoje. 

De acordo com dados da OCDE, em 2009, o Japão tinha 35% da população acima de 
65 anos e gastava 10% do PIB. A gente, com 10% de pessoas com a mesma idade, 
gastava 11,4% do PIB. E nós seremos o Japão (em termos de idosos) daqui a 30 anos. 

 
Isso é pouco tempo? 

Para a Previdência, é um tempo muito curto. Quando se fizer a reforma, as regras não 
começarão a valer no ano seguinte. Tem um período de transição e não podemos nos 
dar ao luxo de ele ser muito longo.  

 
As pessoas começam a dizer que a reforma só vai valer para quem entrar no mercado 

de trabalho após a aprovação pelo Congresso. Espere aí. Então, daqui a 35 anos, 
faremos outra reforma? Temos que perder o medo desse debate. Se não quer fazer, 
tudo bem. Mas vai ter um custo muito grande. 

 



 
É preciso aproveitar a reforma para acabar com privilégios de grupos 
específicos. 

Com certeza. É preciso explicitar e começar um debate. Regimes especiais são o que 
mais pesam na conta de estados e municípios. Os governos regionais gastam muito 

com aposentadorias de médico, professores e com profissionais da área de segurança 
pública.  

 
No caso dos estados, policiais e professores são os que mais pesam nas despesas com 
Previdência, porque é regime especial e muitos se aposentam depois de 25 anos de 

serviço. Qualquer governador de estado vai falar que os regimes especiais de 
aposentadoria pesam muito nas despesas. Diante disso, era para eles fazerem um 

lobby junto do Congresso para explicar o quanto isso custa. 
 
Esse debate ideológico vai prevalecer no caso da PEC que limita o aumento 

de gastos? 
Não sei. Com certeza, haverá um grupo no Congresso que vai falar que não se deve 

limitar gastos. Mas a gente, como sociedade, tem que ter um debate sério. 
Normalmente, todo mundo é a favor de se fazer ajuste fiscal, desde que não se diga 
como.  

 
Quando se diz como, em qualquer país do mundo, significa duas coisas: ou corta 

despesa ou aumenta a receita. Não tem segredo. Se você tentar fazer mágica, vai 
acabar no TCU (Tribunal de Contas da União). Mas eu vou dizer uma coisa. Não existe 
vaca sagrada em termos de política pública. Qualquer política pública tem que olhar 

custo, financiamento e ver se aquele custo se justifica pelo benefício. Não tem que ter 
medo de discutir. 

 
E tem prazo para aprovar essa PEC? 
O ideal é que ela seja aprovada ainda neste ano. Mas, mesmo que não seja, vamos 

fazer um Orçamento de 2017 como se a PEC estivesse em vigor.  
 

Nós já sabemos, exatamente, qual será a despesa do próximo ano. Para enfrentar as 
pressões por mais despesas, teremos que ser muito fortes e muito duros.  
 

O orçamento deste ano não foi deste governo, mas o de 2017 será. Qualquer 
flexibilização além do que está programado exigirá mais receita. Se quiserem R$ 1 a 

mais de gasto, terá que ter R$ 1 a mais de receita. Não tem mágica. 
 
O senhor fala em ser duro, mas o governo cedeu e aprovou reajustes a 

servidores e renegociou dívidas de estados, ampliando as despesas. 
No caso dos servidores, o risco de barrar os acordos firmados com o governo anterior 

seria muito alto.  
 

Avaliamos o custo-benefício e percebemos que era melhor cumprir o acertado. Em 
relação aos estados, a renegociação evitou perdas maiores, Havia um processo no STF 
(Supremo Tribunal Federal).  

 
Se não cumpríssemos o prazo dado pelo tribunal, a conta do não pagamento de débitos 

só aumentaria. A situação está difícil para todo mundo.  
 
A melhor forma de recuperar receita dos estados, dos municípios e do governo federal 

não é elevando a dívida pública, mas retomando o crescimento, pois a arrecadação 
voltará a aumentar. 

 
 
 

 



Governo quer transformar reguladoras em órgãos com autonomia financeira 

11/07/2016 - Fonte: Correio Braziliense 
 

Objetivo é conferir segurança regulatória ao país capaz de atrair novos 
investimentos. Uso de projetos já em análise no Congresso apressará o 

trâmite da matéria  
 

Com pressa para privatizar estatais e agilizar as concessões, o governo interino de 
Michel Temer está elaborando um projeto para garantir autonomia financeira às 
agências reguladoras e torná-las órgãos de Estado, sem interferência política, em 

2017.  
 

O entendimento é que, só com independência, as autarquias poderão conferir 
segurança regulatória capaz de atrair investidores. Para especialistas, outras medidas 
são necessárias, como exigência de capacitação técnica dos diretores, cumprimento 

de mandatos escalonados e integração entre as agências. 
 

A Casa Civil, com a ajuda dos dirigentes das autarquias, está preparando um projeto 
de lei geral dos órgãos reguladores. Hoje, cada agência está sujeita a uma 
regulamentação diferente.  

 
Sob o comando de Marcelo Guaranys, ex-presidente da Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac) e atual subchefe de análise e acompanhamento de políticas 
governamentais da pasta, a equipe está fazendo um levantamento do que tramita no 
Congresso sobre o assunto para compor a nova proposta. 

 
Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda, explicou que, em virtude da necessidade de acelerar as mudanças para atrair 
investimentos o quanto antes, a ideia é apresentar um substitutivo em um dos projetos 
existentes para que os trâmites andem mais rápido. “Com autonomia, presidente de 

agência não precisa ser amigo de ministro”, ressaltou. 
 

Hoje, cada órgão é sujeito ao respectivo ministério, o que engessa as iniciativas dos 
dirigentes. Nos casos de participação em congressos e viagens, por exemplo, os 
diretores precisam pedir aos ministérios correspondentes as autorizações, o que causa 

constrangimento, sobretudo, se houver falta de afinidade política.  
 

Por isso, a necessidade da agência tornar-se um órgão de Estado e não de governo. 
Para os atuais diretores das autarquias, a proposta é mais do que bem-vinda. Este 
ano, elas sofreram com contingenciamento e corte no orçamento a ponto de ficarem 

sem dinheiro para contas básicas e serviços de fiscalização.  
 

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, 
destacou que a iniciativa do governo sinaliza uma preocupação com a melhoria do 

ambiente de negócios. “A gente já vinha fazendo uma interlocução entre as agências 
e com o Legislativo. Agora, o governo está tomando a iniciativa de interagir”, disse. 
 

Demissões impulsionam ações na Justiça 

11/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O número de processos recebidos nas varas trabalhistas brasileiras nunca foi tão alto. 
Em 2015, foram abertas 2,66 milhões de ações no país, o maior número já registrado 

desde 1941, quando começa a série histórica do Tribunal Superior do Trabalho. 
 

Já entre janeiro e abril deste ano, as varas receberam mais 905.670 processos, com 
alta de 7,9% ante igual período do ano anterior. Nesse ritmo, 2016 deve bater novo 
recorde de litígios na área.  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/09/internas_economia,539642/governo-quer-transformar-reguladoras-em-orgaos-com-autonomia-financeir.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1790399-demissoes-impulsionam-acoes-na-justica.shtml


A tendência acompanha o aumento do número de demissões em razão da crise 
econômica e do clima de incerteza. A taxa de desemprego está em 11,2% no trimestre 
móvel encerrado em maio, segundo o IBGE, com 11,4 milhões de pessoas em busca 

de um trabalho no país. 
 

"Em um momento de crise, às vezes um trabalhador que teria deixado para lá algum 
direito acaba entrando com um processo por estar desempregado e precisando de 

dinheiro", diz a advogada trabalhista Daniela Yuassa, do escritório Stocche Forbes. 
 
Quem tem carteira assinada e é demitido sem justa causa tem uma lista longa de 

direitos a receber, como 13º e férias proporcionais, férias vencidas e multa rescisória 
de 40% sobre o saldo do FGTS. 

 
Essas regras são conhecidas pelo trabalhador de modo geral, mas não em seus 
pormenores, afirma Yuassa. 

 
O professor de direito trabalhista da Universidade de São Paulo (USP) Estêvão Mallet 

concorda. A necessidade de aviso prévio de 30 dias, por exemplo, é conhecida. Já que 
o período aumenta em três dias para cada ano trabalhado na empresa, nem tanto, 
ressalta o especialista. 

 
As regras ainda podem ser mais benéficas ao trabalhador, dependendo da convenção 

coletiva acordada entre empresa e sindicato. 
 
O funcionário demitido que perceber que a empresa errou em sua rescisão –como 

deixar de pagar o 13º salário proporcional– deve procurar o antigo empregador para 
resolver o problema. 

 
Caso não haja acordo, o trabalhador pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho 
ou acionar o sindicato. 

 
Quem não tiver renda suficiente para arcar com as custas do processo pode pedir a 

chamada "justiça gratuita". 
 
Já a despesa com advogado –que não é exigido nesse tipo de ação– pode ser 

contornada via sindicato, que pode assumir a representação do trabalhador. 
 

JUSTA CAUSA 
De todos os direitos garantidos ao trabalhador demitido sem justa causa, apenas o 
saldo do salário e as férias vencidas também valem para quem é mandado embora 

por justa causa. Nesse caso, a pessoa não recebe os valores correspondentes a 13º 
salário e férias proporcionais nem multa do FGTS. 

 
Apesar de não receber a multa, ela não perde o direito sobre os depósitos feitos no 

fundo. O direito ao saque para financiamento imobiliário e aposentadoria, por exemplo, 
continuam. 
 

'EU ME DEMITO' 
A situação de quem pede demissão é parecida com a de quem é demitido sem justa 

causa. A principal perda é o direito de receber a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. 
As regras de aviso prévio também mudam.  
 

Como é o empregado quem pede demissão, ele é obrigado a avisar sua saída com 30 
dias de antecedência. Se não o fizer, a empresa tem direito de descontar um mês de 

salário do montante total da rescisão.  
 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1790186-foi-demitido-saiba-seus-direitos-e-como-calcular-a-rescisao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1790186-foi-demitido-saiba-seus-direitos-e-como-calcular-a-rescisao.shtml


Justiça do Trabalho ameaça fechar as portas a partir de agosto 

11/07/2016 - Fonte: EM.com 
 

Tribunais regionais em todo o país passam por crise por causa dos cortes de 
30% nas despesas para manutenção e de 90% nos recursos para 

investimentos 

 

Em um país que contabiliza 11 milhões de desempregados e a tramitação de 3 milhões 
de novos processos judiciais a cada ano, a Justiça do Trabalho é que pede socorro. 

 
Diante do corte orçamentário de 30% nas despesas de custeio e de 90% na verba 
para investimentos, tribunais trabalhistas ameaçam fechar as portas a partir do mês 

que vem.  
 

Entidades representantes da categoria alegam que para fechar as contas dos 24 
tribunais regionais do Trabalho (TRTs) no Brasil até o fim deste ano seriam necessários 
pelo menos mais R$ 250 milhões. 

 
Em abril, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Ives Gandra 

da Silva Martins Filho, já havia feito o alerta ao afirmar que os efeitos da crise 
econômica e política do país fariam com que a Justiça trabalhista cruzasse os braços.  

 
Segundo ele, além de cortes no orçamento que reduziram recursos para manutenção 
e investimentos em sistemas eletrônicos, o crescimento das demissões aumentou o 

número de ações em tramitação na Justiça do Trabalho. 
 

A redução orçamentária já levou a uma série de cortes de gastos e mudanças no 
horário de funcionamento e atendimento ao público no Distrito Federal e em estados 
como Minas, Rio de Janeiro, Tocantins, Rondônia e Acre.  

 
Ainda assim, a economia gerada com as medidas não foi suficiente para evitar o 

prejuízo para o cidadão. O primeiro a fechar as portas, ainda este mês, pode ser o TRT 
da 15ª Região, sediado em Campinas, que sofreu corte de R$ 49 milhões em suas 
contas. 

 
O órgão é responsável pelas ações envolvendo patrões e empregados de 599 cidades 

paulistas, onde vivem 11 milhões de pessoas. A jornada foi mantida, mas o horário de 
atendimento ao público foi antecipado para economizar energia, das 11h às 17h.  
 

Recentemente, o presidente do TRT-15, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, 
afirmou que há o risco de  pane no sistema e “reza todos os dias” para evitar a 

paralisação. Ainda não se sabe se as orações surtirão o efeito esperado. 
 
No mês que vem, tribunais de São Paulo e Acre ameaçam parar. Maior do país, o 

tribunal paulista teve que se adaptar ao corte de R$ 95 milhões. A duração do 
expediente foi mantida, mas o órgão renegociou contratos, reduziu o uso de ar-

condicionado e elevadores e cortou investimentos.  
 
Documento administrativo foi encaminhado à direção do TRT com um diagnóstico da 

grave situação financeira do órgão. Nele, a orientação para parar de funcionar a partir 
de 1º de agosto. 

 
A informação não foi confirmada pela assessoria de imprensa do TRT-SP. Em carta 
aberta divulgada na sexta-feira, a presidente do órgão, Silvia Regina Pondé Galvão 

Devonald, disse que a “hipótese só se efetivará se não conseguirmos vencer a crise 
orçamentária”.  

 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2016/07/11/interna_politica,782180/justica-do-trabalho-ameaca-fechar-as-portas-a-partir-de-agosto.shtml


“Quero tranquilizar a população e a Ordem dos Advogados do Brasil, garantindo-lhes 
que o desempenho de nosso dever constitucional é desejo único e sempre será 
priorizado.” 

 
VALOR DA BOLSA Durante um ato público em defesa da valorização da Justiça laboral 

em 17 de junho, o presidente do TRT do Acre, desembargador Francisco Cruz, deixou 
claro que o funcionamento do órgão está comprometido com a redução do orçamento.  

 
Algumas medidas de economia estão sendo tomadas, como a alteração do horário de 
funcionamento, que passou a ser de 7h30 às 14h30 para reduzir o consumo de 

energia. A situação não está diferente em Pernambuco e no Pará. 
 

A direção do TRT do Pará já anunciou que os recursos acabarão em setembro, apesar 
de ter adotado medidas como a redução do número de estagiários, diminuição do valor 
da bolsa e encerramento do expediente às 16h.  

 
Também foi paralisada a construção de um prédio que sediaria todas as varas do 

trabalho de Belém, além da Escola Judiciário. Durante um ato em 24 de maio, a direção 
do TRT pernambucano alertou para a crise financeira com o corte de R$ 17 milhões, e 
o risco de parar as atividades em setembro. 

 
No Paraná e no Rio Grande do Norte, as últimas audiências e julgamentos do ano 

podem ocorrer em outubro. O Orçamento para custeio da Justiça do Trabalho 
paranaense era de R$ 68,6 milhões, mas o valor foi reduzido em R$ 8,4 milhões. Há 
três semanas, o TRT potiguar anunciou que há o risco de fechar as portas em outubro. 

 
Crédito extraordinário 

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, no último dia 6, a possibilidade de 
edição de uma medida provisória pelo governo federal para realocar recursos para a 
Justiça do Trabalho. O parecer do TUC foi apresentado em uma consulta formulada 

pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Os créditos virão dos depósitos judiciais 
feitos com convênios bancários e da renda arrecadada em concursos públicos. 

 

Aumento de imposto cogitada pelo governo Michel Temer é condenado por 
especialista 

11/07/2016 - Fonte: EM.com 
 

Economistas alertam para necessidade de o governo conter despesas em 
meio às pressões de grupos 
 

A possibilidade de aumento de impostos aventada tanto pelo ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, quanto pelo presidente interino, Michel Temer, na semana 
passada, é condenada pelo professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Istvan 

Kasznar. Para ele, isso prejudicaria ainda mais a capacidade de recuperação do 
consumo das famílias e das empresas.  
 

“Se a opção não for por corte nas despesas públicas, será muito ruim para a 
credibilidade do governo. O Estado não pode ser prepotente, minando a economia com 

um todo”, afirma. Ele lembra que grandes empresas do país, como a Oi, enfrentam 
dificuldades graves, e que há grandes chances de o quadro ficar pior. 

 
As contas públicas representam o maior impasse do país, na avaliação de vários 
analistas. O economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega calcula que, as 

medidas que o governo está propondo agora – teto para aumento de gastos públicos 
e reforma da Previdência – só terão efeito daqui a 10 anos.  

 
José Márcio Camargo, da Opus Investimentos, acha que nem isso é garantido. “Foi um 
erro o governo ter proposto a indexação dos gastos à inflação passada”, aponta. O 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/07/11/internas_economia,782178/aumento-de-imposto-cogitada-pelo-governo-michel-temer-e-condenado-por.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/07/11/internas_economia,782178/aumento-de-imposto-cogitada-pelo-governo-michel-temer-e-condenado-por.shtml


problema é que a carestia está em queda, portanto, a medida resultará em novo 
avanço do setor público sobre as riquezas do país.  
 

“O mecanismo só vai funcionar se houver cortes acima do que a regra determina”, 
explica. Considerando a tradição de leniência do país, é algo improvável. 

 
Algo que pode livrar o governo do aumento de despesas, e ainda garantir 

investimentos, são as concessões na área de infraestrutura, que além de melhorar 
estradas, ferrovias, portos e aeroportos devem reduzir custos de produção. 
 

 “Sem isso, o país não conseguirá crescer nem mesmo 2% ao ano por um longo 
período. Vai enfrentar gargalos de novo”, avisa Camargo. 

 
Para Thaís Marzola Zara, da Rosenberg Associados, os cenários mais otimistas e 
pessimistas que eram levados em conta no início do governo interino estão 

descartados. A tendência é que Michel Temer se torne presidente de fato do Brasil, 
com a aprovação do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff.  

 
A possibilidade de vitória dela no processo é vista como algo cada vez mais improvável 
— na remota chance de reversão do afastamento, os mercados derreteriam.  

 
O problema, alerta a economista, é que dificilmente Temer terá força para aprovar 

medidas fiscais que resultem em um robusto resultado primário positivo em 2018, o 
que seria essencial para reduzir a trajetória de crescimento da relação entre dívida e 
PIB. 

 
Nóbrega afirma que, para isso, será preciso enfrentar fortes resistências nas áreas da 

saúde e da educação, que defendem gastos nessas áreas, mas não políticas que 
efetivamente aumentem a qualidade. Kasznar, da FGV, aponta para a necessidade de 
enfrentar também os lobbies por benefícios sociais dos mais variados tipos.  

 
Ele chama atenção para pessoas que recebem o seguro-defeso mesmo morando em 

Brasília. “Não sabia que a pesca no Lago Paranoá era tão próspera”, ironiza. 
 

Exportações para a Argentina reagem no 1º semestre, mas ainda patinam 

11/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

As exportações do Brasil para a Argentina tiveram alta no primeiro semestre deste 
ano, mas ainda patinam, segundo dados do Mdic (Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços). 

 
De janeiro a junho, as vendas ao país vizinho tiveram alta de 0,79% em relação a 

igual período de 2015. Elas fecharam em US$ 6,53 bilhões (R$ 21,8 bilhões). O 
comércio com o país amarga dois anos seguidos de queda, lembra Renato Galvão 

Flôres Junior, da FGV.  
 
"O resultado do semestre é fruto da busca por equilíbrio nas contas argentinas e da 

maior confiança dos empresários de lá." 
 

O setor de veículos teve um papel fundamental nessa recuperação, representou quase 
45% das vendas do período, avalia Carlos Portella, da AEB (Associação de Comércio 
Exterior do Brasil). 

 
"O encolhimento do mercado interno coincide com a maior abertura do país vizinho a 

partir do fim do ano passado, pelo governo de Mauricio Macri. As montadoras estão 
atentas a isso." 
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/07/1789963-exportacoes-para-a-argentina-reagem-no-1-semestre-mas-ainda-patinam.shtml


A indústria automotora figura nos cinco principais produtos remetidos à Argentina 
nesse período, com destaque para os veículos leves, que tiveram aumento nas vendas. 
Em junho passado, Brasil e Argentina renovaram um acordo automotivo por mais 

quatro anos. Pelo compromisso, a cada US$ 1,5 exportado, o Brasil tem que importar 
da Argentina US$ 1. 

 
"O setor sempre teve papel fundamental nas vendas ao Mercosul, o que é positivo, 

mas o país precisa buscar diversificar o comércio com a região", diz Flôres Junior. 
* 

Saída ao lado 

O setor automotivo deverá começar a se recuperar a partir do ano que vem, e as 
exportações aos países latinos irão ajudar a elevar as vendas. A avaliação é de Antonio 

Megale, presidente da Anfavea (dos fabricantes de veículos automotores). 
 
"Exportar é o caminho natural, sobretudo quando o mercado interno não está em um 

bom momento e as fábricas trabalham com capacidade ociosa de 50%, na média." 
Quando considerados todos os destinos, a saída de veículos no semestre recuou a US$ 

4,85 bilhões (R$ 15,6 bilhões) -uma queda de 12,5%. 
 
"Com a renovação do tratado com a Argentina e a entrada efetiva em vigor de acordos, 

como o que o Brasil assinou com a Colômbia, poderemos fortalecer a presença nacional 
nesses mercados." 

 

Estados travam pagamento a fornecedor e funcionário 

11/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Metidos em uma grave crise econômica, os governadores estão atrasando uma fatia 

crescente dos pagamentos para fornecedores e funcionários. A dívida acumulada 
apenas nos primeiros quatro meses deste ano já chega a R$ 11,4 bilhões. 
 

Levantamento feito pela Folha nos relatórios orçamentários entregues pelos Estados 
ao Tesouro Nacional mostra que esse passivo registrou um aumento de 82% em 

relação ao mesmo período do ano passado. 
 
São despesas que foram contratadas, registradas nos balanços dos Estados e que 

correspondem a serviços que foram prestados e a produtos que foram entregues. Mas 
não foram pagos pelos governadores. No jargão técnico, trata-se da fração das 

despesas liquidadas (reconhecidas) que não foi paga. 
 
O represamento dos pagamentos a fornecedores e servidores se tornou regra entre 

governadores, que, em meio à recessão, viram suas receitas despencarem. 
 

O problema dos Estados é semelhante ao que aflige o governo federal no cenário atual: 
as despesas continuam crescendo, mas a receita cai. 

 
Mas se a União consegue recorrer ao mercado financeiro para tapar o buraco 
orçamentário, Estados e municípios, não. Desde os anos 1990, eles são proibidos de 

fazer operações de crédito sem a autorização do Tesouro. 
 

Entre 2011 e 2014, o governo federal autorizou uma onda de endividamento dos 
governos regionais com instituições financeiras, mas a torneira foi fechada no ano 
passado. Muitos Estados, que haviam aproveitado o dinheiro extra para ampliar 

despesas, acabaram asfixiados. 
 

SEM JUROS 
Assim, a alternativa encontrada pela maioria tem sido adiar pagamentos, o que na 
prática se traduz em um endividamento de curto prazo, sobre o qual não incide juros, 

mas que prejudica fornecedores e servidores. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1790397-estados-travam-pagamento-a-fornecedor-e-funcionario.shtml


Esse passivo nada tem a ver com a dívida financeira dos Estados com a União, que 
somava R$ 427 bilhões ao fim de 2015 e cujas condições de pagamento foram 
renegociadas no mês passado. O acordo ainda precisa da aprovação do Congresso. 

 
Secretários estaduais de Fazenda narram que, nos últimos encontros com seus pares, 

a expressão "eu sou você amanhã" se tornou frequente. Eles culpam o governo 
federal, os juros e as desonerações de impostos feitas pela União pela sua crise. 

 
Neste momento, mais de dez Estados estão atrasando o pagamento dos servidores. 
O Rio é o caso que ganhou maior repercussão, com as greves de servidores e decreto 

de calamidade financeira às vésperas da Olimpíada.  
 

Só em julho o funcionalismo terminou de receber o pagamento de maio, que havia 
sido parcelado em duas vezes. Pela regra que valia até o ano passado, os salários 
deveriam ter sido pagos em 2 de junho. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Em entrevista recente à Folha, o economista José Roberto Afonso, da FGV, afirmou 

que o endividamento, que se avolumou com a crise, transformou fornecedores em um 
banco informal dos Estados. 
 

"O levantamento mostra que o 'banco do fornecedor' está operando em escala 
nacional, não é um problema localizado no Rio, que está sendo tratado como exceção 

quando na verdade não é diferente da maioria dos Estados." 
 

Especialista em contas públicas e ex-secretário de Finanças da cidade de São Paulo, 
Amir Khair pondera que esse represamento nunca é igual a zero, porque muitos 
pagamentos obedecem a prazos estipulados em contrato, que podem ser superiores 

ao intervalo observado no levantamento. 
 

Ele ressalta, porém, que os governadores adotaram uma gestão "perdulária" nos 
últimos anos. "Há uma tendência de perdoar os Estados, como se fossem pobres 
vítimas das mudanças fiscais do país. Mas a verdade é que se acostumaram a gastar 

na época das 'vacas gordas' e, quando têm que controlar despesas, não controlam", 
diz. 

 
A LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) não prevê punição a esse tipo de dívida. 
 

 



Você sabe a diferença entre lucratividade e rentabilidade? 

08/07/2016 - Fonte: G1 
 

Entender as finanças é essencial para o sucesso do seu negócio. 
Consultor explica como lidar com os números. 

  
Qual a diferença entre lucratividade e rentabilidade?  A lucratividade indica o ganho sobre 

o trabalho da empresa. E a rentabilidade mostra, em porcentagem, qual foi o retorno que 
a empresa teve sobre o investimento que fez.  
 

Para calcular tudo isso é necessário fazer algumas contas. Primeiro saber o lucro: tem que 
pegar a receita, ou seja o faturamento bruto da empresa, tirar os impostos, as despesas 

como contas de luz, gás, telefone, matéria-prima, os pagamentos de funcionários e 
fornecedores. O que sobrou é o lucro. 
 

Para chegar na lucratividade, é preciso, então, dividir o valor do lucro pela receita e 
multiplicar por 100. Ou seja, se a empresa vende R$ 10 mil por mês e gera um lucro de 

R$ 1 mil nesse mesmo mês, significa que a sua lucratividade é de 10% perante seu 
faturamento. Ou seja, para cada R$ 1 vendido, R$ 0,10 de lucro é gerado. 
 

Agora, a rentabilidade mostra se uma empresa é um bom negócio. O valor é calculado 
também em forma de porcentagem. A conta é a seguinte: divida o lucro pelo investimento 

total feito pela empresa, e multiplique por 100.  
 
O consultor Gerson Crociati diz que no Brasil as pequenas empresas devem manter a 

lucratividade entre 5% e 20%. E a rentabilidade em torno de 25% ao ano. 
 

Meta fiscal indica que ajuste fiscal no Brasil vai ser lento, diz Moody's 

08/07/2016 - Fonte: G1 
 

Agência internacional de risco divulgou nota nesta sexta. Meta de déficit de R$ 139 
bilhões é maior que o esperado, afirma a agência.  

 
A agência internacional de risco Moody’s divulgou nota nesta sexta-feira (8) apontando 
que a meta fiscal para 2017 apresentada pelo governo “reforça a visão de que o ajuste 

fiscal no Brasil vai avançar a um ritmo muito lento durante esta administração”. 
 

O comentário é assinado por Samar Maziad, analista sênior de risco soberano da Moody’s.  
 
Na quinta-feira (7), o governo anunciou que vai encaminhar ao Congresso uma proposta 

de meta fiscal com pedido de autorização para que seus gastos em 2017 superem a 
arrecadação com impostos, sem contar os juros da dívida pública, em até R$ 139 bilhões. 

 
“Mesmo que a meta anunciada represente uma melhora em relação a 2016, ela foi maior 

do que a que tínhamos previsto”, disse Samar Maziad. 
 
“Os números fiscais apresentados pelas autoridades ainda estão longe do necessário para 

deter a tendência crescente dos indicadores de dívida do Brasil. Nós estimamos que um 
superávit primário de cerca de 2% do PIB é necessário para estabilizar a proporção da 

dívida do governo.” 
 
Grau de especulação 

A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota do Brasil e tirou o grau de 
investimento – selo de bom pagador – do país em fevereiro. A nota do país caiu dois 

degraus de uma vez: passou de Baa3, o último nível dentro do grau de investimento, para 
Ba2, que é categoria de especulação. A agência também colocou o Brasil em perspectiva 
negativa, indicando que pode sofrer novo rebaixamento. 

http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/07/voce-sabe-diferenca-entre-lucratividade-e-rentabilidade.html
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http://g1.globo.com/tudo-sobre/moodys/


 

 
 

Indústria apoia mudanças nas leis trabalhistas e na jornada de trabalho 

11/07/2016 - Fonte: R7 
 
 

 
 

 
 
 

 
Após mais de duas horas de reunião com o presidente interino, Michel Temer, e com 

cerca de cem empresários do Comitê de Líderes da MEI (Mobilização Empresarial pela 
Inovação), o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga 
de Andrade, disse nesta sexta-feira (8) que, para o governo melhorar a situação do 

déficit fiscal, serão necessárias “mudanças duras” tanto na Previdência Social quanto 
nas leis trabalhistas. 

 
Temer deixou o evento sem falar com a imprensa. Em entrevista depois do encontro, 
Robson Andrade elogiou iniciativas com as do governo francês, que, de forma 

independente do Parlamento, conseguiu autorizar uma carga horária de até 80 horas 
semanais e de 12 horas diárias para os trabalhadores — a reforma trabalhista francesa 

vem provocando enormes protestos no país, com milhares de pessoas atendendo ao 
pedido dos maiores sindicatos para ir às ruas. 
 

— Um déficit de R$ 139 bilhões [para 2017]. Acho que foi uma demonstração de 
responsabilidade do governo apresentar as dificuldades que têm e o esforço que será 

feito para contornar essas dificuldades. 
 
Segundo Andrade, ao considerar que, em 2016, o déficit será R$ 170 bilhões, a 

conclusão é que haverá, em algumas áreas, crescimento de despesas governamentais. 
— É claro que a iniciativa privada está ansiosa para ver medidas duras, difíceis de 

serem apresentadas. Por exemplo, a questão da Previdência Social. Tem de haver 
mudanças na Previdência Social. Caso contrário, não teremos no Brasil um futuro 

promissor. 
 
Robson Andrade defendeu também a implementação de reformas trabalhistas. Para 

ele, o empresariado está “ansioso” para que essas mudanças sejam apresentadas “no 
menor tempo possível”. 

 

http://noticias.r7.com/economia/industria-apoia-mudancas-nas-leis-trabalhistas-e-na-jornada-de-trabalho-08072016
http://noticias.r7.com/internacional/protesto-contra-o-governo-deixa-26-feridos-em-paris-14062016


— Vimos agora o governo francês, sem enviar ao Congresso Nacional, tomar decisões 
com relação às questões trabalhistas. No Brasil, temos 44 horas de trabalho semanal. 
As centrais sindicais tentam passar esse número para 40. A França, que tem 36 

passou, para a possibilidade de até 80 horas de trabalho semanal e até 12 horas diárias 
de trabalho. A razão disso é muito simples.  

 
A França perdeu a competitividade de sua indústria com relação aos demais países da 

Europa. Agora, está revertendo e revendo suas medidas, para criar competitividade. 
O mundo é assim e temos de estar aberto para fazer essas mudanças. Ficamos 
ansiosos para que essas mudanças sejam apresentadas no menor tempo possível. 

 
No fim da tarde de sexta, após reportagem da Agência Brasil indicar que Andrade 

havia "defendido" a jornada de 12 horas no Brasil, a CNI enviou uma nota para 
informar que Andrade não apoia a iniciativa, embora tenha citado a experiência 
francesa. 

 
Leia trecho da nota: "O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

Robson Braga de Andrade, JAMAIS defendeu o aumento da jornada de trabalho 
brasileira, limitada pela Constituição Federal em 44 horas semanais. A CNI tem 
profundo respeito pelos trabalhadores brasileiros e pelos direitos constitucionais, 

símbolo máximo das conquistas sociais de nossa sociedade". 
 

Impostos 
Na saída do evento e da reunião com Temer, Robson Braga de Andrade ainda reiterou 
a posição da CNI contrária ao aumento de impostos. 

 
— Somos totalmente contra qualquer aumento de imposto. O Brasil tem muito espaço 

para reduzir custos e ganhar eficiência para melhorar a máquina pública antes de 
pensar em qualquer aumento de carga tributária. Acho que seria ineficaz e resultaria, 
neste momento, na redução das receitas, uma vez que as empresas estão em uma 

situação muito difícil. 
 

Também presente no evento, a presidente do BNDES (Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social), Maria Silvia Bastos Marques, informou que o 
banco investiu R$ 6 bilhões em inovação nos últimos dois anos. Ela defendeu o diálogo 

cada vez maior com o setor privado. 
 

— Inovação é uma das prioridades do banco. Produtividade e competitividade são 
fundamentais para a retomada do crescimento sustentável. 
 

Também participando do encontro, Ricardo Felizzola, presidente do Grupo Parit — 
holding de investimentos que controla as empresas Altus Sistemas de Automação S/A, 

Teikon Tecnologia Industrial S.A e HT Micron Semicondutores Ltda — disse que o Brasil 
precisa aumentar o apoio e financiamento em inovação tecnológica para aumentar a 

competitividade. 
 
A MEI (comitê de empresários), com quem Temer se reuniu, agrega mais de 100 

líderes empresariais das maiores empresas do País. Com o objetivo de formular 
propostas de políticas públicas e estimular e construir nas empresas um ambiente em 

que a inovação ocupe um papel central de forma a gerar empregos e inserir de forma 
mais efetiva a indústria brasileira nas cadeias globais de valor. 
 

Para 2016, a MEI tem como agenda prioritária a atualização do marco regulatório da 
inovação, o aperfeiçoamento do marco institucional da inovação, aprimoramento dos 

mecanismos de financiamento à inovação, estruturação da inserção global de 
empresas brasileiras via inovação, modernização do currículo das engenharias e o 
fortalecimento da atuação de pequenas e médias empresas inovadoras. 

 



Presidente da CNI defende mudanças previdenciárias e nas leis trabalhistas 

08/07/2016 - Fonte: Agência Brasil 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ERRAMOS: O título da reportagem "CNI defende carga de 80 horas semanais para 

trabalhador brasileiro" publicada dia 8 às 14h21 permaneceu com erro até as 15h28. 
Diferentemente do informado, o presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Robson Andrade, não defendeu a jornada de 80 horas semanais para o país, 

mas mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas. O título da matéria foi alterado 
para "Presidente da CNI defende mudanças previdenciárias e nas leis trabalhistas". 
 
Leia abaixo a matéria 
 

Presidente da CNI defende mudanças previdenciárias e nas leis trabalhistas 
 

Michel Temer se reuniu com mais de 100 empresários durante duas horas na sede da 
Confederação Nacional da IndústriaAntonio Cruz/Agência Brasil  
 

Após mais de duas horas de reunião com o presidente interino Michel Temer e com 
cerca de 100 empresários do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela 

Inovação (MEI), o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson 
Braga de Andrade, disse hoje (8) que, para o governo melhorar a situação do déficit 
fiscal, serão necessárias “mudanças duras” tanto na Previdência Social quanto nas leis 

trabalhistas. Temer deixou o evento sem falar com a imprensa. 
O presidente da CNI citou como exemplo a França, onde as leis trabalhistas estão 

sendo discutidas. 
 
“Vimos agora o governo francês, sem enviar ao Congresso Nacional, tomar decisões 

com relação às questões trabalhistas. No Brasil, temos 44 horas de trabalho semanal. 
As centrais sindicais tentam passar esse número para 40.  

 
A França, que tem 36, passou para a possibilidade de até 80 horas de trabalho semanal 
e até 12 horas diárias de trabalho [na verdade, são 60 horas semanais]. A razão disso 

é muito simples.  
 

A França perdeu a competitividade de sua indústria com relação aos demais países da 
Europa. Agora, está revertendo e revendo suas medidas, para criar competitividade.  

 
O mundo é assim e temos de estar aberto para fazer essas mudanças. Ficamos 
ansiosos para que essas mudanças sejam apresentadas no menor tempo possível”, 

argumentou o empresário. 
 

“Um déficit de R$ 139 bilhões [para 2017]. Acho que foi uma demonstração de 
responsabilidade do governo apresentar as dificuldades que têm e o esforço que será 
feito para contornar essas dificuldades”, afirmou o presidente da CNI. 

 
Segundo ele, ao considerar que, em 2016, o déficit será R$ 170 bilhões, a conclusão 

é que haverá, em algumas áreas, crescimento de despesas governamentais. “É claro 
que a iniciativa privada está ansiosa para ver medidas duras, difíceis de serem 
apresentadas. Por exemplo, a questão da Previdência Social. Tem de haver mudanças 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/presidente-da-cni-defende-mudan%C3%A7as-previdenci%C3%A1rias-e-nas-leis-trabalhistas


na Previdência Social. Caso contrário, não teremos no Brasil um futuro promissor”, 
acrescentou. 
 

Robson Andrade defendeu também a implementação de reformas trabalhistas. Para 
ele, o empresariado está “ansioso” para que essas mudanças sejam apresentadas “no 

menor tempo possível”. 
 

Aumento de impostos 
Robson Braga de Andrade reiterou a posição da CNI, contrária ao aumento de 
impostos. 

 
“Somos totalmente contra qualquer aumento de imposto. O Brasil tem muito espaço 

para reduzir custos e ganhar eficiência para melhorar a máquina pública antes de 
pensar em qualquer aumento de carga tributária. Acho que seria ineficaz e resultaria, 
neste momento, na redução das receitas, uma vez que as empresas estão em uma 

situação muito difícil”, disse ele. 
 

 
 

Também presente no evento, a presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, informou que o banco 
investiu R$ 6 bilhões em inovação nos últimos dois anos. 

 
Maria Silvia defendeu o diálogo cada vez maior com o setor privado. “Inovação é uma 

das prioridades do banco. Produtividade e competitividade são fundamentais para a 
retomada do crescimento sustentável”, disse a presidente do BNDES. 
 

Também participando do encontro, Ricardo Felizzola, presidente do Grupo Parit – 
holding de investimentos que controla as empresas Altus Sistemas de Automação S/A, 

Teikon Tecnologia Industrial S.A e HT Micron Semicondutores Ltda – disse que o Brasil 
precisa aumentar o apoio e financiamento em inovação tecnológica para aumentar a 
competitividade. 

 
A MEI, com quem Temer se reuniu, agrega mais de 100 líderes empresariais das 

maiores empresas do país. Com o objetivo de formular propostas de políticas públicas 
e estimular e construir nas empresas um ambiente em que a inovação ocupe um papel 

central de forma a gerar empregos e inserir de forma mais efetiva a indústria brasileira 
nas cadeias globais de valor. 
 

Para 2016, a MEI tem como agenda prioritária a atualização do marco regulatório da 
inovação, o aperfeiçoamento do marco institucional da inovação, aprimoramento dos 

mecanismos de financiamento à inovação, estruturação da inserção global de 
empresas brasileiras via inovação, modernização do currículo das engenharias e o 
fortalecimento da atuação de pequenas e médias empresas inovadoras. 

 
* O título foi atualizado às 15h28 para correção de informação. O presidente da CNI, 

Robson Andrade, não defendeu a ampliação da carga horária para 80 horas semanais 
no país, mas mudança na legislação trabalhista. No evento, ele citou as propostas de 
mudanças trabalhistas que estão sendo apresentadas pelo governo francês, entre elas 

da jornada de trabalho.  
 



Gargalos na exportação reduzem a competitividade 

08/07/2016 - Fonte: Agência Fiep 
 

 
 

 
 

 
 
 

Para que o empresário brasileiro tenha sucesso nas exportações é preciso mais do que 
boa vontade e câmbio atrativo. O coordenador do Conselho Temático e Negócios 

Internacionais da Federação das Indústrias do Paraná, Paulo Roberto Pupo, fala sobre 
os gargalos enfrentados pelos empresários quando o assunto é exportação. 
 

Como saída, é necessário um conjunto de ações e melhorias, principalmente nas 
questões burocráticas brasileiras que emperram e atrapalham a performance das 

empresas em exportar suas mercadorias. 
 
Pupo fala sobre entraves, soluções, participação da iniciativa privada para alterar a 

realidade e a redução da competitividade por falta de acordos comerciais. Confira! 
 

Atualmente, quais são os principais gargalos para exportação? 
 

1. 1.Falta de uma política clara de incentivo e de longo prazo do país para a 

internacionalização das indústrias; 
2. Inexistência de acordos comerciais e bilaterais de real impacto entre o Brasil 

e os principais mercados mundiais para a competitividade de nossa indústria; 
3. A insegurança jurídica do país, que prejudica as relações comerciais 

internacionais e a atração de investimentos estrangeiros e, consequentemente, 

deixa mais distantes nosso parque fabril do resto do mundo; 
4. O alto custo-Brasil atrelado a questões como energia elétrica, logística, 

tributos e corte de incentivos fiscais, reduzindo a competitividade da indústria 
nacional frente aos competidores internacionais; 

5. A atual crise política, econômica e moral, afetando a credibilidade 

internacional da marca Brasil, que reflete diretamente no desempenho do 
produto brasileiro no mercado mundial. 

 
Quem tem o poder de resolver esses gargalos? 
É necessário um conjunto de ações de todos os envolvidos no processo, mas 

certamente está nas mãos do governo a tarefa principal de resolver as questões 
básicas, pois cabe a ele assumir o papel de protagonista dos rumos da economia e de 

viabilizar a infraestrutura mínima necessária para o correto escoamento dos produtos 
brasileiros destinados à exportação.  

 
Qual é o peso da participação da iniciativa privada para propor soluções e pôr 
fim nos entraves? 

É um peso fundamental na inteligência comercial e na prospecção de novos mercados 
e produtos. 

 
A iniciativa privada, por diversas vezes, já apresentou ao Governo as medidas 
necessárias e cabíveis para a retomada do crescimento e competividade externa da 

indústria nacional e, obviamente, tem o dever de cobrar essas medidas para que 
tenhamos melhores condições para disputar lugar no mercado mundial. 

 
Que tipo de ações essas entidades têm feito para colaborar? 
Esse trabalho é árduo e constante, e passa pelas atividades das federações e 

associações setoriais, que muitas vezes, têm assumido parte do papel que deveria ser 

http://www.fiepr.org.br/News95content321413.shtml
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da Nação, como o de promover os produtos brasileiros em missões internacionais, de 
receber comitivas estrangeiras que buscam oportunidades de negócios com os 
empresários locais e pensar em estratégias para alavancar a economia e a participação 

nacional no comércio internacional. 
 

Certamente os gargalos atrapalham a competitividade. Como empresário, 
como avalia os prejuízos? 

Em se tratando de acordo comerciais internacionais, alguns estudos da Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI) mostram, por exemplo, que a assinatura da Parceria 
Transatlântica entre Estados Unidos e União Europeia geraria um impacto bastante 

negativo para a economia brasileira. 14 dos 21 principais setores industriais perderiam 
até 3% da produção, na hipótese das duas economias zerarem suas tarifas e reduzirem 

pela metade as barreiras não-tarifárias existentes entre si. Nesse mesmo cenário, o 
Brasil veria suas exportações caírem 5%. 
 

Além disso, a falta de acordos preferenciais e o alto custo-Brasil reduzem o acesso à 
tecnologia e inovação, prejudicando ainda mais a competitividade nacional. 

 
O que mais pesa para o empresário? 
Certamente a ineficiência de nossa infraestrutura e serviços portuários onerosos em 

relação aos nossos principais países competidores nos deixam expostos às nuances 
comerciais.  

 
Estamos perdendo terreno internacional de forma constante. Os números da balança 
comercial mostram claramente isso. Somos competitivos em exportar commodities, 

mas ainda muito frágeis nos índices de exportação de produtos manufaturados. 
 

Além dos gargalos, quais outros pontos dificultam a vida do empresário que 
exporta? 
O Governo brasileiro está mostrando nos últimos anos uma capacidade incrível de 

‘desindustrializar’ as nossas empresas. Escolhas erradas de modelo econômico, a falta 
de política de incentivos fiscais e financeiro para custeio da operação industrial 

nacional, somadas ao alto custo produtivo e leis trabalhistas arcaicas, acesso ao 
crédito de forma seletiva e muita cara, nos deixam à margem do mundo comercial 
moderno. Essa é infelizmente uma triste realidade. 

 

Veja como habilitar sua empresa no Recof-Sped 

08/07/2016 - Fonte: Portal Contábil 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 8/07, 

portaria com os procedimentos para habilitação de empresas no Regime Aduaneiro 
Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de 
Escrituração Digital (Recof-Sped), programa que simplifica processos e concede 

benefícios tributários para empresas exportadoras. 
 

Para se habilitar ao Recof-Sped, a empresa deverá solicitar em qualquer unidade da 
Receita a formação de dossiê digital de atendimento e a juntada de formulário de 
habilitação, disponível em anexo da portaria. A empresa interessada deverá ser pessoa 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/veja-como-habilitar-sua-empresa-no-recof-sped/
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jurídica habilitada a operar no comércio exterior e ter optado pelo Domicílio Tributário 
Eletrônico (DTE). 
 

Segundo a portaria, o beneficiário do regime deverá utilizar obrigatoriamente os 
formulários digitais disponibilizados no site Receita, não sendo aceitos arquivos 

similares produzidos pelo interessado ou versões impressas. 
 

“A autoridade aduaneira deverá analisar o pedido de habilitação, desabilitação ou 
prorrogação do prazo de aplicação do Recof-Sped em até 30 dias, contados da data 
de solicitação da juntada dos documentos discriminados nesta portaria no respectivo 

dossiê digital de atendimento”, diz o texto. 
 

O QUE É O RECOF 
Criado em 1997, o Recof é um regime que livra a empresa de pagar tributos na 
importação de insumos ou compra desses no mercado nacional, assim como na 

industrialização dos seus produtos e nas exportações. 
O Recof-Sped é uma evolução desse regime, que se diferencia principalmente na 

simplificação de procedimentos e redução do custo de implementação, segundo a 
Receita Federal. 
 

Conheça as alternativas para escapar do juro alto em empréstimos 

11/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 

 
 

 
 

 
Com a retração do crédito e as altas taxas de juros nos grandes bancos de varejo, 

quem busca condições mais baratas para tomar dinheiro emprestado pode recorrer a 
alternativas que vão de consórcios e cooperativas de crédito até a opções mais 
tecnológicas, como as fintechs, que unem tecnologia a serviços financeiros. 

 
Antes de procurar as opções, o consumidor precisa avaliar se tomar crédito é, de fato, 

necessário. “Muitas pessoas gastam mais do que ganham e acabam tomando crédito”, 
diz o planejador financeiro Valter Police. 
 

No aplicativo de controle financeiro GuiaBolso, que tem cerca de 2,5 milhões de 
usuários no Brasil, 46% das pessoas que tomaram empréstimos entre o fim do ano 

passado e o início deste ano usaram o dinheiro para refinanciar dívidas. 
 
Por terem custos menores na operação, as fintechs podem oferecer taxas de até 2% 

ao mês. Além do custo, a promessa é que o processo de contratação, feito pela 
internet, seja mais rápido e, a depender do caso do usuário, uma resposta pode vir 

em menos de 30 minutos. 
 
Presidente do BankFacil, Sergio Furio explica que a análise de crédito feita pela fintech 

agiliza o trabalho de seus parceiros. “Vimos que esse era um gargalo do sistema 
financeiro”, diz. A startup se aliou a bancos e fundos de investimento para oferecer 

empréstimos em que um imóvel ou veículo é dado como garantia. 

 
Nem todas as fintechs de crédito atuam da mesma forma. A Bom Pra Crédito, por 
exemplo, conecta o usuário a vários bancos, de maneira a buscar as melhores 
condições para o cliente, segundo análises feitas por cada instituição parceira.  
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“A plataforma dá a conveniência do ‘não’“, diz Ricardo Kalichsztein, fundador e 
presidente da startup. Ele explica que isso elimina o receio do usuário em ter a 
solicitação reprovada, justamente por oferecer mais de uma opção de empréstimo. 

 
Já a plataforma Geru oferece empréstimos pessoais sem garantia. O usuário pode ter 

o perfil avaliado em menos de 30 minutos e recebe uma única proposta, podendo 
dispor do dinheiro em sua conta já no dia seguinte. “Com a facilidade da operação 

online, o cliente tem muito mais poder”, diz o fundador da empresa, Sandro Reiss. 
 
Para José Prado Reis, do FintechLab, plataforma que conecta investidores e startups, 

essas empresas simplificaram o empréstimo e, por isso, têm mais potencial para atrair 
o público: “As perguntas têm uma abordagem diferente da usada no empréstimo 

tradicional e são, por exemplo, ‘de quanto?’ e ‘para que você precisa?’“, diz. 
 

Alternativa 
Opções mais antigas, consórcios e cooperativas de crédito existem há cerca de 30 

anos no país e também oferecem recursos a custos menores. 
 

As cooperativas do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), o maior do 
país, operam com uma taxa média de 2,17% ao mês no crédito pessoal. Para 

contratar, o cliente precisa ter conta em uma das cooperativas do sistema, mas pode, 
em contrapartida, ter participação em seus resultados financeiros. “Trabalhamos com 
o melhor juro para quem aplica e o menor para quem toma emprestado”, diz Henrique 

Villares, presidente do Sicoob. 
 

Já os consórcios trabalham com grupos de consumidores que querem adquirir 
determinado bem ou serviço e, para isso, depositam mensalmente quantias em um 
fundo comum. 

 
Uma vez por mês, quem for sorteado ou destinar o maior valor para esse fundo pode 

usar seus recursos para comprar o que deseja à vista: “Quem opta pelo consórcio não 
pode ter urgência em fazer a aquisição, mas saber que está se planejando para uma 
compra no futuro”, diz Paulo Roberto Rossi, presidente da Associação Brasileira de 

Administradoras de Consórcios (Abac). 
 

Por ter à sua disposição um leque de opções para tomar empréstimos, o consumidor 
deve pesquisar a alternativa que melhor cabe em seu bolso, de maneira a não se 
endividar mais. 

 
Outro cuidado é conhecer a instituição com a qual pretende fazer negócio. O advogado 

Marcelo Godke Veiga, do escritório Godke, Silva & Rocha, afirma que fintechs e 
cooperativas obedecem às mesmas regras dos bancos. Ele afirma que é preciso 
atenção na hora de assinar o contrato com prazos e taxas. “O cliente pode até solicitar 

uma visita ao escritório da empresa, caso ache necessário.”  
 

Comprar agora ou esperar? Veja como aproveitar o dólar mais barato 

11/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo  
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O gerente administrativo Eduardo Meroti já estava de viagem marcada para Orlando, 
nos Estados Unidos, onde vai curtir as férias com sua mulher, Lilyane Meroti, e alguns 
amigos. Mas, ao ver a queda do dólar comercial — que, depois de atingir R$ 4,16 em 

21 de janeiro, fechou a última sexta-feira cotado a R$ 3,29 —, Meroti decidiu incluir 
alguns serviços em seu pacote de viagem. Ele ainda comprou US$ 3 mil a mais do que 

o originalmente planejado. 
 

“Há poucos meses, comprei a moeda por uma média de R$ 3,65 para pagar as 
passagens e a reserva do hotel. Com a queda, consegui comprar por R$ 3,49 e adquiri 
três diárias para a Disney e mais alguns passeios extras que não iríamos fazer. Só 

com os ingressos, eu e minha esposa vamos economizar cerca de R$ 900. Também 
vamos levar mais dinheiro para compras, o que também não estava nos nossos 

planos”, conta Meroti, que embarca no próximo dia 25. 
 
Do pico de janeiro até agora, o dólar comercial acumula desvalorização de 20,9%. Já 

o turismo, que na ocasião era negociado a R$ 4,36, recuou 21,3%. A cotação do 
câmbio turismo é, em média, 5% superior à do comercial. 

 
Segundo especialistas em câmbio, quem planeja fazer uma viagem ou um intercâmbio 
no exterior no fim do ano tem, atualmente, uma boa chance para comprar dólares a 

uma cotação mais atraente. Eles veem tendência de baixa, pelo menos a curto prazo. 
Com o cenário político mais calmo, as empresas voltando a captar recursos no exterior 

e juros baixos na Europa e nos EUA, o fluxo de dólares para o país deve aumentar no 
segundo semestre.  
 

“O dólar está num patamar razoável, já que havíamos chegado aos R$ 4 em janeiro. 
É um bom momento para compra para quem está pensando em viajar ou estudar no 

exterior em breve”, afirma Marcos Trabbold, da corretora de câmbio B&T. 
 
Olho no calendário político 

Essa tendência de queda já mostra seus efeitos: nas casas de câmbio, a procura pela 
moeda americana registrou aumento de até 70%. Já a demanda nas agências de 

viagem e por intercâmbio cresceu 10% e 25%, respectivamente.  
 
Na casa de câmbio Cotação, a busca por dólar na segunda quinzena de junho saltou 

70% em relação aos 15 primeiros dias do mês. O tíquete médio também passou de 
US$ 2 mil para US$ 3 mil no período. Já na DG Câmbio, nas últimas semanas, a 

procura pelo dólar mais que dobrou, afirma o diretor da corretora, Valdir Junior, que 
recomenda fazer compras fracionadas.  
 

“A média do dólar na Cotação vinha sendo de R$ 3,75 e chegou a R$ 3,40, por isso, a 
demanda cresceu tanto”, explica o operador de câmbio Cauê Piccoli.  

 
Na DG Câmbio, nas últimas semanas a procura pelo dólar mais que dobrou, afirma o 

diretor da corretora, Valdir Junior. Para quem deseja aproveitar o recuo da moeda, 
Junior orienta a fazer compras fracionadas. João Paulo de Gracia Corrêa, operador de 
câmbio da corretora SLW, concorda.  

 
“Quem vai levar US$ 2 mil, por exemplo, deve comprar US$ 500 a cada mês. Com 

isso, terá o dinheiro por um dólar médio. Se comprar tudo de uma vez, pode perder 
um pouco se o dólar baixar ainda mais”, afirma. 
 

Junior, da DG, ressalta, porém, que momentos de queda brusca são bons para adquirir 
quantias mais altas. Essa avaliação é compartilhada pelo operador de câmbio da 

corretora H. Commcor, Cleber Alessie. Para ele, se o viajante precisa comprar US$ 10 
mil para embarcar no fim do ano, este pode ser um bom momento para adquirir pelo 
menos US$ 5 mil, se o caixa permitir.  

 



“Eu esperaria o fim do processo de impeachment para comprar o restante, já que o 
senso comum sinaliza que o dólar pode perder força frente ao real caso o governo em 
exercício atualmente seja mantido”, explica Alessie, que não vê o dólar voltando ao 

patamar de R$ 4 a curto prazo, apesar da incerteza decorrente da decisão do Reino 
Unido de deixar a União Europeia. “Nestes momentos de estresse, a tendência é que 

o investidor busque ativos mais seguros como o dólar. Por isso, a divisa pode chegar 
ao patamar de R$ 3,40, mas não acredito em um dólar a R$ 4”, reforça. 

 
Viagens 
De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) 

nacional, Edmar Dull, a procura por pacotes de viagens aumentou pelo menos 10% 
em junho em relação a maio. Ele observa que as passagens aéreas estão atraentes.  

 
“Com a crise, a menor procura e a maior oferta das companhias, os preços estão muito 
mais baixo do que em 2014. Além disso, a queda do dólar faz com que a passagem 

fique ainda mais barata”, diz. 
 

Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo 
(Braztoa), afirma que este é um ótimo momento para viajar para o exterior: “Eu, por 
exemplo, comprei um bilhete para Las Vegas, em julho de 2014 por US$ 2.500. Hoje 

a mesma passagem está a US$ 800.” 
 

Vantagem também em euro 
Já o crescimento na busca por intercâmbio, de 25% na segunda quinzena de junho, é 
apontado por Allan Mitelmão, diretor de operações da Brazilian Educational & 

Language Travel Association (Belta). Ele destaca a procura maior por Estados Unidos 
e Europa, que haviam perdido espaço para destinos como Canadá e África do Sul. 

 
“Houve um corre-corre grande. Vários estudantes que tinham engavetado o projeto 
nos procuraram, e outros que iriam parcelar os pacotes decidiram quitar a viagem”, 

conta. 
 

Assim como o dólar, o euro também registrou uma baixa considerável nas últimas 
semanas. A estudante de moda Isabelle Santos aproveitou para realizar o sonho de 
fazer um curso de moda em Paris. Sua mãe, a estiticista Erika Gomes, também não 

quis deixar passar o momento favorável do câmbio e vai junto, para fazer um curso 
de maquiagem. Erika conta que a viagem, que acontecerá em dezembro, não estava 

em seus planos. 
 
“A Isabelle sempre teve esse sonho. Mas não tínhamos nada planejado. Quando meu 

marido, que é administrador e acompanha as cotações, viu o valor do euro, nos 
incentivou a comprar a viagem, porque avaliou que a moeda não ficaria mais baixa. 

Além de acompanhar minha filha, vou aproveitar para aprender bastante também”, 
conta a esteticista, animada. 

Siga a Gazeta do Povo e  
 


