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Paraná - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e
Antecipação (DeSTDA)
16/08/2016 – Fonte: Contábeis.com
O Estado do Paraná, por meio do Decreto nº 4.772, DOE de 11/08/2016 introduziu
alterações quanto aos critérios de obrigatoriedade e dispensa de apresentação da
DeSTDA.
O Estado do Paraná, por meio do Decreto nº 4.772, DOE de 11/08/2016 introduziu
alterações quanto aos critérios de obrigatoriedade e dispensa de apresentação da
DeSTDA, e comunicou sobre a disponibilidade do aplicativo de geração e transmissão
do arquivo no Portal SEFA/PR.
Dispensa de Apresentação
Fica dispensada a apresentação da
pelo SIMPLES Nacional, relativamente:

DeSTDA,

pelos

contribuintes

optantes

a) aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a junho de 2016;
b) aos fatos geradores ocorridos no mês de julho de 2016, caso o imposto já tenha
sido declarado ou recolhido.

Critérios de Apresentação - Obrigatoriedade
A DeSTDA deverá ser apresentada pelos contribuintes optantes pelo SIMPLES
Nacional, exceto os Microempreendedores Individuais (MEI) , relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/2016 (art. 10-C do Anexo III do RICMS-PR).
Com a publicação do Decreto nº 4.772/16, foi inserido o § 3º ao art. 10-C do Anexo
VIII do RICMS-PR, o qual estabelece que a obrigatoriedade, se aplica:
a) aos contribuintes substitutos tributários que possuírem inscrição especial ou auxiliar
no CAD/ICMS serão obrigados a apresentar mensalmente a declaração,
independentemente de ter realizado tais operações;
b) os demais contribuintes deverão apresentar a declaração somente relativa aos
meses em que efetuarem operações sujeitas ao diferencial de alíquotas ou à
antecipação, para cada estabelecimento.
Disponibilização do Aplicativo
A Coordenação da Receita do Estado (CRE) comunica aos contribuintes optantes
pelo SIMPLES Nacional e aos contabilistas que está disponível, no portal da Secretaria
da Fazenda do Paraná, o aplicativo para apresentação da Declaração de Substituição
Tributária(DeSTDA), Diferencial de Alíquotas e Antecipação, no endereço
eletrônico: www.fazenda.pr.gov.br.
Também está disponível no portal o "Manual do Usuário" e "Perguntas e Respostas da
DeSTDA".
Demais Informações
A Coordenação da Receita do Estado (CRE), por meio do Boletim Informativo nº 23/16
publicado no Portal SEFA/PR, divulgou informações acerca da DeSTDA conforme
o Decreto nº 4.772/16, e comunicou que:
» a declaração deverá ser enviada até o dia 20 do mês subsequente ao encerramento
do período de apuração;
» o prazo para pagamento do imposto declarado é até o dia 03 do segundo mês
subsequente ao período de apuração;
» o ICMS declarado na DeSTDA deverá ser recolhido em GR-PR (Código 1015) ou
GNRE (código 10004-8);
» a partir da exigência da DeSTDA, fica vedado o recolhimento do imposto utilizando
os códigos de GR-PR 1414 e 1228, exceto para o Microempreendedor
Individual (MEI) .
Centrais Sindicais protestam em defesa dos empregos e dos direitos
16/08/2016 – Fonte: Bem Paraná
A Força Paraná e as demais Centrais Sindicais realizam às 10 horas desta terça-feira,
16, na Praça Santos Andrade, em Curitiba, um ato para protestar contra as ameaças
aos direitos trabalhistas e sociais.
O ato faz parte do Dia Nacional de Luta em Defesa dos Empregos e dos Direitos, que
acontecerão simultaneamente em todo o país. A manifestação também marca o
reinício das ações unificadas das Centrais Sindicais visando barrar os ataques contra
os trabalhadores e exigir mais agilidade do governo na aplicação de ações que
garantam a retomada econômica e a geração de empregos.
“Diante a ameaça de propostas que tiram direitos e não garantem empregos, as
Centrais Sindicais resolveram deixar as diferenças partidárias de lado e voltar a se unir
para lutar contra propostas que precarizam as relações de trabalho, salário e que
trazem retrocesso. O Ato de amanhã marcará essa aproximação. Independente de

governo A ou B, o nosso lado é o da defesa de direitos e da garantia de empregos. A
conta da crise não vai ficar com o trabalhador”, diz o presidente da Força Paraná,
Sérgio Butka.
Marcha até a Fiep
As Centrais e os trabalhadores se reunirão, às 10h, na praça Santos Andrade e
marcharão até a frente do prédio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(FIEP), na avenida Cândido de Abreu, para protestar contra o lobby patronal, que tem
defendido publicamente, propostas como a flexibilização da CLT, a ampliação da
terceirização, o aumento da jornada de trabalho para 12 horas diárias, a reforma da
previdência que só traz precarização, entre outras medidas que penalizam a
população, sem garantir nenhum emprego.
“Debater flexibilização de direitos em um momento em que o trabalhador se encontra
em posição de fragilidade é oportunismo puro do patronal, que está tentando se
aproveitar da crise para seus interesses próprios.
Que garantia há que essas propostas terão efeito significativo na retomada da
economia e geração de empregos? Nenhuma. O trabalhador corre o risco de ficar sem
emprego e sem direitos”, diz Butka.
Cobrar mais agilidade do governo na solução da crise
Além da luta contra os ataques aos direitos trabalhistas, o outro objetivo do ato é
exigir do governo mais agilidade na aplicação das medidas para solucionar a crise e
retomar a economia. As Centrais Sindicais já apresentaram ao governo várias medidas
concretas que podem ser tomadas a recuperar a economia sem prejuízo dos direitos
trabalhistas e sociais.
“Queremos que o governo atenda nossas propostas. São medidas positivas que terão
efeito na economia, sem atingir os direitos. Falta agora vontade do governo em agir
com mais firmeza para combater a crise. Em vez de querer ficar defendendo interesses
privados, que atenda os interesses da nação”, diz Butka.
Confira abaixo algumas das nossas propostas para a retomada da economia a para a
previdência social:
Economia
- Redução imediata da taxa de juros: A taxa de juros do Brasil é um das mais altas do
mundo. Situação que somente favorece o sistema financeiro especulativo e trava setor
produtivo do país. Reduzir os juros é fazer girar a economia, favorecendo a produção
e geração de empregos.
- Aplicação do Programa de Renovação de Frota de Veículos: programa que daria
incentivos para a troca de veículos com mais de 15 anos de uso. Teria impacto em
toda a cadeia econômica gerando produção e empregos. Também teria efeitos
positivos na segurança e meio ambiente.
- Redução da Jornada de Trabalho para 40 horas semanais: é fato que com mais tempo
para a família, o lazer e o descanso, a capacidade de trabalho e produtividade do ser
humano tende a ser maior. Dados de 2014, da Organização pela Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelou que Luxemburgo, o país mais produtivo,
tem o índice médio de 1.643 horas trabalhadas por pessoa no ano, enquanto os
Estados Unidos, o terceiro, tem cada trabalhador atuando por 1.789 horas.
Outro exemplo é a fábrica da Toyota, de Gotemburgo, na Suécia, que aumentou em
25% seus lucros desde que a jornada de seis horas diárias foi adotada, em 2003. Além
disso, os riscos de acidentes também tendem a ser reduzidos para trabalhadores com
jornada de trabalho menor, o que alivia a Previdência Social.

- Correção da tabela do Imposto de Renda pela inflação: Segundo o Sindifisco, a
defasagem da tabela do Imposto de Renda está hoje em 72%. Isso acontece porque
o governo teima e não corrige a tabela segundo a inflação. Isso significa mais dinheiro
na mão do estado, que não produz e não gera emprego, e menos dinheiro no bolso do
trabalhador, o que dificulta o consumo, a produção e a geração de empregos.
- Manutenção das políticas de valorização do salário mínimo: Segundo o Dieese, a
política de valorização do salário mínimo, iniciada em 2005, foi acertada pois garantiu
aumento real de 76,5% nos últimos dez anos, o que ampliou o mercado consumidor
interno, fortalecendo a economia nacional.
- Cobrança efetiva da dívida ativa das grandes empesas e oligopólios que somam R$
392 bilhões, segundo o Ministério da Fazenda: Isso é quase duas vezes o tamanho do
rombo que o governo diz ter de R$ 170 bilhões.
- Taxação das grandes fortunas: medida que já existe na Europa e nos Estados Unidos
e é previsto na Constituição Federal. No Brasil, é uma forma de corrigir as distorções
que colocam ricos e pobres no mesmo patamar na hora de pagar impostos. Um dos
projetos parados no senado, de autoria do senador Paulo Paim (PLS 315/2015) prevê
que a taxação para fortunas de mais de R$ 30 milhões, pode render cerca de
R$ 50 bilhões aos país.
- Implantação de política de valorização das aposentadorias
Previdência
Já é mais que comprovado que a Previdência Social não deficitária como quer fazer
acreditar o governo. Com parte da Seguridade Social, há dinheiro para conter qualquer
rombo. Segundo dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal (ANFIP), os dados apontam que a Seguridade teve superávit de R$ 25 bilhões,
em 2015 (dados premilinares); R$ 56 bilhões, em 2014; e R$ 18,3 bilhões, em 2013.
Por isso, as propostas do governo para a reforma da Previdência de aumentar a idade
de aposentadoria para 70 anos e igualar as condições para homens e mulheres não
passa de nova medida de oportunismo.
As Centrais já apresentaram medidas ao governo que ajudarão na arrecadação e
gestão da Previdência sem atingir os direitos dos trabalhadores.
Centrais sindicais prometem protesto para hoje na avenida Paulista
16/08/2016 – Fonte: R7
Manifestação vai começar às 10h em frente à sede da Federação das Indústrias

Contra as propostas de mundaças nas leis trabalhistas com redução de direitos, as
centrais sindicais - Força Sindical, CUT, UGT, CTB, Nova Central e CSB - promoverão,
nessa terça-feira, dia 16, uma manifestação na avenida Paulista, a partir das 10h. O
protesto dos sindicalistas deve refletir no trânsito da região.

O ato, batizado de Dia Nacional de Luta Em Defesa do Emprego e dos Direitos
Trabalhistas, será realizado em frente à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo), entidade patronal, símbolo da precarização dos direitos do trabalhador e
associada à CNI (Confederação Nacional da Indústria), que defende jornada semanal
de trabalho de oitenta horas.
Os trabalhadores reivindicam a garantia dos direitos trabalhistas, ações contra o
desemprego, medidas para promover o crescimento econômico e contra a idade
mínima para as aposentadorias.
“Os empresários financiaram o golpe de Estado e agora estão cobrando a conta. Acham
que nós é que vamos pagar. Estão enganados. Esse pato não é nosso”, diz o presidente
nacional da CUT, Vagner Freitas.
Segundo Vagner, o Dia Nacional de Mobilização é um alerta ao governo e aos
empresários. “Vamos resistir, vamos lutar para impedir o aumento da exploração e a
retirada de direitos. A mobilização do dia 16 é um dos passos dessa resistência rumo
a uma greve geral.”
Mercedes-Benz começa a demitir trabalhadores por telegrama
16/08/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC

A Mercedes-Benz começou a enviar ontem, por telegrama, avisos de demissão a
trabalhadores que atuam na fábrica de São Bernardo. Correspondência que o Diário
teve acesso solicita a presença do funcionário na montadora – todos estão em licença
remunerada por tempo determinado, mas ainda não informado pela empresa – no dia
24, e informa que o contrato de trabalho será rescindido em 5 de setembro.
“Conforme informativos e comunicados amplamente divulgados, a Mercedes-Benz,
durante os últimos anos, fez o máximo possível para gerenciar o excesso de pessoal
por meio de vários instrumentos de flexibilidade e de diversas oportunidades de
programas de desligamento voluntário, mas, lamentavelmente, considerando as
atuais condições do mercado, isso não é mais possível”, diz o telegrama.
A Mercedes confirma que está “convocando para procedimentos rescisórios os
colaboradores que terão seus contratos de trabalho encerrados a partir de setembro,
após o fim do período de estabilidade na unidade”.
Devido ao fim do PPE (Programa de Proteção ao Emprego), que vinha reduzindo em
20% a jornada de trabalho e em 10% os salários desde setembro, e foi encerrado em
maio, os operários tiveram direito a mais três meses de garantia do emprego na
fábrica, prazo este que termina no dia 31.
A companhia não informa o número de pessoas que estão recebendo as
correspondências com a notícia da demissão, porém, seu excedente atual é de 1.870
profissionais.

Na sexta-feira, a empresa anunciou que colocaria todos os seus 9.000 colaboradores
em licença remunerada por tempo determinado – sendo que 1.400 já estavam em
casa –, e que nesta semana avisaria sobre quando seria o retorno. Questionada,
afirmou que ainda está analisando a data.
A companhia disse que vive um dos piores momentos de sua história, em razão da
crise econômica e do reduzido mercado de veículos comerciais (caminhões e ônibus),
sobre o qual não possui qualquer controle, o que levou à alta ociosidade.
O anúncio de que haveria demissões foi feito aos profissionais no dia 2, devido à baixa
adesão ao PDV (Programa de Demissão Voluntária), com 630 operários, e desde então
foram feitas paralisações na planta.
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC convocou os trabalhadores da montadora para
assembleia na sede da entidade amanhã, às 10h, em “resposta à truculência da
empresa, precisamos usar nossa força de união e luta”, aponta comunicado.
Keiper entrega até amanhã carta à Volks e pede ajuda do MTE
16/08/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC
A Keiper Metalls do Brasil está costurando com o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá carta para pedir à Volkswagen que reconsidere a decisão de rescindir o
contrato de fornecimento de bancos automotivos. Segundo o diretor do sindicato
Adilson Torres Santos, o Sapão, o documento deve ficar pronto até amanhã.
Os cerca de 400 trabalhadores da unidade de Mauá seguem em licença remunerada,
assim como os 150 operários da Fameq, de São Paulo, que fabricava componentes
para os bancos da Keiper e foi adquirida pela empresa, mas agora enfrenta
recuperação judicial. “A empresa diz que não vai demitir ninguém por enquanto porque
não tem como arcar com as verbas rescisórias”, conta Sapão.
O sindicalista afirma que os salários estão sendo pagos em dia pela Keiper, mas que
as reservas são suficientes para mais uma folha de pagamento.
“Vamos conversar com o presidente da Confederação dos Metalúrgicos de São Paulo,
Miguel Torres, e pedir que ele tente intermediação com o Ministério do Trabalho para
conversar com a Volks.” Procurada, a Volkswagen diz que mantém a decisão de
encerrar o contrato com a Keiper.
Funcionários da BR Distribuidora paralisam atividades contra privatização
16/08/2016 – Fonte: Bem Paraná
Empregados da BR Distribuidora iniciaram hoje (15) uma greve de cinco dias contra a
possibilidade de privatização de parte da empresa. Com uma rede de 7,5 mil postos,
a paralisação das atividades, ainda que parcial, poderá afetar o abastecimento de
combustíveis, segundo o Sitramico (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
Minérios e Derivados de Petróleo no Rio de Janeiro).
As informações são da Agência Brasil. Em nota, no entanto, a empresa garantiu que
isso não deverá ocorrer. “A Petrobras Distribuidora informa que adotou as providências
necessárias para garantir o suprimento de combustíveis com segurança a sua rede
revendedora e demais clientes."
A presidente do Sitramico-RJ, Ligia Deslandes, explicou os motivos que levaram a
categoria a entrar em greve. “É para demonstrar que somos contra a privatização da
empresa e o quanto a Petrobras Distribuidora é importante para o país. Nós estamos
presentes em todos os estados e vamos aonde nenhuma outra distribuidora vai. Se

uma outra empresa entrar no controle da BR, nós vamos ter vários tipos de problemas.
Para abastecer Manaus, por exemplo, uma outra empresa colocaria o preço muito alto
para aquela região”, disse Ligia.
Segundo ela, outro problema com a venda de parte do capital da BR Distribuidora é
referente à questão da segurança nacional, pois a estatal é responsável pelo
abastecimento das Forças Armadas em todo o país. “Vamos convir que abastecer as
Forças Armadas com uma empresa estrangeira é uma coisa complicada. Nenhum país
faria isso. É um absurdo.”
A venda de parte da empresa foi decidida em 22 de julho deste ano, pelo Conselho
de Administração da Petrobras, segundo nota publicada à época:
“O novo processo buscará parceiros com os quais compartilharemos o controle da
distribuidora, numa estrutura societária que envolverá duas classes de ações –
ordinárias e preferenciais – de forma que fiquemos majoritários no capital total, mas
com uma participação de 49% no capital votante”.
Segundo o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), entidade que apoia a greve,
os trabalhadores também pararam as atividades nos estados de Minas Gerais,
Amazonas, Sergipe, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na capital baiana, o
Sindipetro alerta para a possibilidade de faltar combustível, nos próximos dias, porque
uma das principais distribuidoras da cidade está com trabalhadores parados.
O Sindpetro listou os principais motivos pelos quais a privatização pode ser ineficaz no
Brasil.
A entidade destaca, entre outros fatores, a função estratégica e social da empresa
para o país, o abastecimento de combustíveis e butijões de gás de cozinha, a
competitividade de preços, a assistência técnica a indústrias nacionais, a regulação de
preços do mercado, entre outros.
Celulose, grãos e veículos puxam as exportações do Paraná até julho
16/08/2016 – Fonte: Bem Paraná

As exportações do Paraná cresceram 4,1% de janeiro a julho na comparação com o
mesmo período do ano passado. Passaram de US$ 8,89 bilhões para US$ 9,25 bilhões,
puxadas, principalmente, pelos embarques de soja em grão, milho, automóveis e
celulose. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
O início das exportações da nova fábrica da Klabin em Ortigueira, nos Campos Gerais,
fez com que os embarques da celulose registrassem um salto expressivo pelo Paraná.
Nos primeiros sete meses foram US$ 102,2 milhões em celulose exportada, receita
180 vezes superior à registrada no mesmo período do ano passado - de US$ 565,9
mil.
Antes da nova fábrica da Klabin, o Paraná não tinha tradição exportadora nesse
produto, lembra Julio Suzuki Júnior, diretor presidente do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes).

“Assim como o setor de material de transporte, o segmento de celulose deve garantir
números positivos de exportações nos próximos meses” diz.
MATERIAL DE TRANSPORTE- As exportações de veículos de carga (caminhões) mais
que dobraram (112%), passando de US$ 69,3 milhões de janeiro a julho do ano
passado, para US$ 147,4 milhões no mesmo período de 2016.
Embaladas pelas encomendas da Argentina, as exportações de automóveis tiveram
alta de 43,6% - de US$ 204,8 milhões para US$ 294 milhões - na mesma base de
comparação.
“A expectativa é que os produtos industrializados tenham bons resultados até o fim
do ano, período em que já não há mais o impacto positivo das exportações da safra
agrícola, que se concentram no primeiro semestre”, diz Suzuki Júnior.
GRÃOS - Até julho, as exportações de soja em grão – principal produto da pauta de
comércio exterior do Estado – cresceram 15%, com evolução de US$ 2,15 bilhões, em
2015, para US$ 2,48 bilhões nesse ano. Na mesma comparação, os embarques de
cereais, principalmente milho, cresceram 35,2%, de US$ 181,3 milhões para US$
244,8 milhões.
MAIS DESTAQUES - Outros destaques no período foram as exportações de tratores,
com avanço de 41,2% nos primeiros sete meses de 2016 (de US$ 82,5 milhões para
US$ 116,51 milhões). As exportações de torneiras e válvulas, por sua vez, tiveram
alta de 172,3% (US$ 35,9 milhões para US$ 97,9 milhões).
CÂMBIO - Suzuki Júnior lembra que as exportações vinham sendo beneficiadas pelo
câmbio favorável, mas esse impacto vem diminuindo. O dólar, que caiu para próximo
de R$ 3,1 nas últimas semanas, é considerado baixo pelos exportadores, que afirmam
que a cotação competitiva seria por volta de R$ 3,50.
O governo federal já deu indicações de que pode intervir mais fortemente no mercado
para manter o câmbio mais estável.
“O problema é que o governo federal não tem, por limitações fiscais, reservas para
investir forte na compra do dólar no mercado e elevar a cotação da moeda americana.
Usar essa estratégia significaria aumentar a dívida pública, que já está bastante alta”
diz Suzuki.
Na direção contrária, importações caem 21,1%
Na direção contrária, as importações sofreram o efeito do dólar alto e da desaceleração
do consumo no mercado interno. De janeiro a julho, o Paraná importou 21,1% menos.
A receita caiu de US$ 7,75 bilhões para US$ 6,11 bilhões.
A queda foi praticamente generalizada entre os principais produtos da pauta
paranaense.
Entre as que têm maior participação, as importações de adubos e fertilizantes caíram
12,2% - para US$ 658, 3 milhões. As importações de autopeças caíram 13,6% para
US$ 440,4 milhões e produtos químicos orgânicos registraram recuo de 17,7%, para
US$ 386,3 milhões.
Com o resultado, o Paraná fechou os primeiros sete meses com um superávit na
balança comercial de US$ 3,14 bilhões.

Novo canal do Panamá apresenta risco a trabalhadores, indica estudo
16/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O primeiro incidente no novo canal do Panamá, o choque de um navio chinês contra
uma parede em julho, poderia ter sido evitado graças a um estudo feito no Brasil.
O trabalho, apresentado às autoridades responsáveis pelo canal em abril deste ano,
mostrava que, em condições climáticas desfavoráveis, os rebocadores que conduzem
os navios pelo canal não teriam potência suficiente para conduzir as embarcações com
segurança.
O novo canal é considerado pelos especialistas em logística uma revolução mundial no
transporte. A ACP (Autoridade do Canal do Panamá) estima que a nova passagem
possa aumentar até 2020 em 22% a tonelagem transportada através do canal,
beneficiando o comércio mundial (5% das mercadorias passam pela região).
Foram investidos aproximadamente US$ 5,2 bilhões (cerca de R$ 16,5 bilhões)
na construção do novo canal, inaugurado em 26 de junho com a intenção de aumentar
a quantidade de navios que cruzam os oceanos Atlântico e Pacífico para reduzir os
custos de transportes de mercadorias entre os continentes americano e asiático.
A ACP rechaça os estudos apresentados e afirma que o canal é seguro, com menos de
0,1% de incidentes em relação aos 14 mil trânsitos anuais.
Antonio Rodriguez Fritz, secretário regional para as Américas da ITF, federação
internacional de trabalhadores marítimos, discorda.
A ITF foi quem pediu o estudo brasileiro preocupada com informações de trabalhadores
do canal sobre a falta de capacidade de operação na nova estrutura, que poderia
colocar em risco a segurança dos funcionários.

ACIDENTE
Em 21 de julho, o navio Xin Fei Zhou, de 335 metros, colidiu com a parede da eclusa
no lado do Atlântico.
De acordo com Fritz, a ITF decidiu contratar a Fundação Homem do Mar, do Brasil, por
ser o laboratório mais qualificado das Américas para simulações de operação
marítimas. A fundação, braço educacional do Sindicato dos Marítimos, trabalha em
conjunto com a Marinha nesse tipo de simulação.

Segundo Fritz, as simulações feitas no Brasil mostraram que as dimensões do canal
para manobrar novos navios (agora maiores) eram pequenas e, com os rebocadores
comprados e os existentes, haveria risco de acidentes em condições climatológicas
adversas.
Segundo Severino Almeida, presidente da Fundação Homem do Mar, o estudo foi
pedido porque não havia consenso entre a autoridade do canal e os operadores do
porto sobre a real quantidade de navios que os rebocadores podem operar com
segurança.
"O espaço foi reduzido demais. Usamos um modelo matemático que já utilizamos no
Brasil com sucesso para estimar a real capacidade de manobra com segurança", disse
Almeida.
OUTRO LADO
A Autoridade do Canal do Panamá disse que desde a abertura, em julho, já passaram
55 grandes navios e reitera que o canal é seguro, sem comentar o incidente. A
empresa informa que o estudo brasileiro foi "rechaçado" quando apresentado porque
"os modelos matemáticos usados não são reais e carecem, portanto de rigor
científico", além dos autores não "serem idôneos para fazê-lo".
"A ACP reitera que está preparada para fazer frente ao desafio que representa o novo
canal com segurança e eficiência".
Confira as medidas previstas no novo “pacotaço” do governo Richa
16/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O governo do Paraná, administrado por Beto Richa (PSDB), enviou nesta segundafeira (15) um novo “pacotaço” de medidas fiscais para a Assembleia Legislativa, o seu
terceiro desde a reeleição, em 2014. As propostas foram elaboradas pela Secretaria
da Fazenda. O item que mais mexe com o orçamento do estado é a cobrança de
empresas que são grandes usuárias de água não tratada e de recursos minerais. Os
dois itens passarão a ser taxados e a estimativa do governo é de uma arrecadação
anual extra de R$ 100 milhões.
Confira um resumo das medidas propostas pelo governo do Paraná
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais
Prevê instituição de súmula vinculante para reduzir o contencioso administrativo
(matérias já pacificadas pelo conselho passam a orientar a decisão de novos
processos); extinção do recurso hierárquico (é favorável ao contribuinte, porque o
julgamento final fica exclusivamente no âmbito do CCRF, eliminando a terceira
instância, que era o Secretário da Fazenda) e instituição do depósito administrativo.
O CCRF será constituído por no mínimo duas e no máximo quatro Câmaras, compostas,
cada uma, por seis Conselheiros (três do estado e três dos contribuintes).

Recursos Hídricos e Minerais
Cria taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa,
lavra, exploração e aproveitamento de recursos hídricos e taxa de controle,
monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e
aproveitamento de recursos minerais.
Minas Gerais (Lei nº 19.976/2011), Pará (Lei nº 7.591/2011 e Lei nº 8.091/2014), Rio
de Janeiro (Lei nº 7.182/2015), Mato Grosso do Sul (Lei nº 4.301/2012) e Amapá (Lei
nº 1.613/2011) já cobram essas taxas. Não há impacto para consumidores
residenciais ou comerciais do Paraná.
ITCMD
Os Notários e os Vogais da Jucepar deixam de ser responsáveis solidários no
pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer
bens ou direitos (ITCMD) e ficam sujeitos a multa de R$ 5 mil caso promovam algum
ato sem que seja verificada previamente o pagamento do imposto.
Estabelece como valor do bem (comercial) a data de publicação do último balanço
patrimonial. Normatiza o pagamento do imposto no caso de transferência do bem para
usufruto e quando da extinção desta condição.
ICMS
Adequa a legislação estadual ao disposto no Convênio ICMS nº 93/2015, que
promoveu alterações na cobrança do ICMS incidente nas operações interestaduais que
destinem bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto.
IPVA
Dispensa do pagamento dos créditos tributários do IPVA decorrentes de fatos
geradores ocorridos até 31/12/2011, ajuizados ou não, não autorizando a restituição
ou compensação de importâncias já recolhidas.
Taxa Judiciária
Isenta o estado do Paraná e suas autarquias, a Defensoria Pública Estadual e o
Ministério Público do estado do Paraná das custas e taxas judiciais cobradas pelo
Tribunal de Justiça do Paraná nos processos em que o estado é parte, para evitar que
use recursos para realizar um pagamento para ele próprio.
Dívida Ativa
Amplia de R$ 15 mil para R$ 35 mil o limite mínimo para ajuizamento de ações para
cobrança da dívida ativa. Valores menores serão cobrados de outras maneiras, como
protesto, por exemplo. A medida permite que procuradores se dediquem a causas
mais relevantes.
Conselho de Controle das Empresas Estaduais
Institui o CCEE, órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, com a atribuição
de assessorar o Governador no estabelecimento de diretrizes, fazer acompanhamento
das atividades e avaliação de desempenho das empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas estaduais.
Caberá ao CCEE autorizar o aumento de capital das empresas públicas, sociedades de
economia mista e de suas subsidiárias, desde que não haja aporte de recursos
financeiros do Tesouro do estado, e também deliberar sobre temas societários,
financeiros, econômicos, contábeis, recursos humanos, previdenciários, entre outros,
pertinentes às fundações públicas, serviços sociais autônomos, empresas públicas,
sociedades de economia mista e suas subsidiárias.

A nomeação, exoneração, fixação de mandatos e remuneração de diretores e membros
dos Conselhos de Administração e Fiscal das empresas estaduais dar-se-ão conforme
previsto na Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das S/A) e conforme diretrizes estabelecidas
no Conselho de Controle das Empresas Estaduais.
Imóveis
Dispensa a autorização legislativa para alienação de imóveis das empresas públicas e
sociedades de economia mista não dependentes. Fica mantida a exigência para
administração direta, entidades autárquicas e fundacionais e empresas públicas
dependentes. Autoriza a Cohapar a alienar os bens imóveis do estado que já possuam
autorização legislativa e autoriza que se possa integralizar o capital da Cohapar com
imóveis de que trata a Lei nº 18.663/15.
Alienação de Ações
Autoriza a alienação de ações de empresas públicas e sociedades de economia mista,
desde que assegurada a manutenção do controle acionário pelo estado do Paraná.
Taxas do Detran
Autoriza a redução de taxas do Detran de veículos de propriedade de empresas
locadoras de veículos, até o limite da redução praticada em outros estados, como
forma de preservar a economia paranaense e de evitar danos à arrecadação tributária.
Multas do Nota Paraná
Disciplina a forma de atualização monetária incidente sobre as multas aplicadas no
âmbito do Programa Nota Paraná e não pagas no vencimento.
Cadin
Prevê que o envio de correspondências aos devedores do estado, relativamente a
débitos a serem inscritos no Cadin, pode ser efetivado por todos os órgãos e entidades
e não apenas pela Secretaria da Fazenda.
Copel
Autoriza o estado a celebrar Termo Aditivo com a Copel relativos aos saldos
remanescentes da Conta de Resultados a Compensar (CRC), contemplando a carência
parcial do pagamento de juros e amortização.
Parcelamento de débitos
Autoriza o estado a parcelar os débitos vencidos e não pagos junto à Copel e Sanepar,
relativos a serviços prestados até a data de publicação da Lei.
PRSEC
Define que a Companhia Paranaense de Securitização não disporá de quadro de
pessoal efetivo por se tratar de uma sociedade de propósito específico.
Operação de Crédito
Autoriza o Paraná a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de
R$ 150 milhões.
Governo conta com PIB maior para não subir imposto em 2017
16/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Animado com a recuperação da economia e com a retomada da confiança de empresas
e consumidores, o governo já acredita que conseguirá turbinar suas receitas em R$
55,4 bilhões no ano que vem sem precisar aumentar impostos.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dito a interlocutores que não vê, nesse
momento, a necessidade de propor elevações de alíquotas para conseguir atingir a

meta fiscal de 2017, fixada num déficit primário de R$ 139 bilhões, ou 2% do Produto
Interno Bruto (PIB, soma de bens e serviços produzidos no país).
Integrantes da equipe econômica afirmam que o projeto da lei orçamentária (PLOA)
do ano que vem já trará uma estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) superior ao 1,2% que foi enviado ao Legislativo na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO). Várias simulações foram feitas pelos técnicos considerando
cenários em que o PIB cresça 1,3%, 1,5%, 1,7% e até 2%. Quanto maior o PIB, maior
também fica a projeção de arrecadação.
“Se caminharmos para um crescimento de 2%, como aponta parte do mercado, ou
para 1,3, 1,5% ou 1,7%, já vamos ter mais arrecadação”, afirmou ao GLOBO um
integrante do Ministério da Fazenda.
Venda de ativos
Além disso, o otimismo do mercado em relação ao Brasil pode melhorar o apetite dos
investidores por ativos que o governo quer vender para reforçar os cofres do Tesouro.
Um exemplo é o do IRB (antigo Instituto de Resseguros do Brasil), cuja privatização
deveria ter ocorrido em 2016, mas acabou sendo transferida para 2017 porque os
bancos não aceitaram os preços. Esse humor pode ser melhor no ano que vem.
“Não há razão para que a arrecadação não mostre uma recuperação maior em 2017”,
disse o integrante da Fazenda.
Quando apresentou a LDO de 2017, o governo previu que as receitas primárias líquidas
ficariam em R$ 1,127 trilhão (16,6% do PIB), enquanto as despesas atingiriam R$
1,321 trilhão (19,5% do PIB). Isso significa que, para atingir a meta de déficit de R$
139 bilhões, seria preciso conseguir um reforço de R$ 55,4 bilhões nas receitas. Na
ocasião, Meirelles disse que esse montante viria da arrecadação e da venda de ativos,
mas que, se fosse preciso, o governo iria propor aumentos de impostos.
O Palácio do Planalto pediu à área econômica que esse tipo de medida só seja adotado
em último caso. Primeiro porque mais carga tributária num momento em que a
economia ainda está enfraquecida piora o cenário não apenas para as empresas, mas
para o comportamento da inflação.
Além disso, o projeto de lei orçamentária precisa ser encaminhado até 31 de agosto,
data em que o Congresso provavelmente estará concluindo a votação do processo de
impeachment da presidente Dilma Rousseff, ou seja, Michel Temer ainda será
presidente interino.
Temer acompanha de perto o trabalho da equipe econômica para concluir o projeto da
lei orçamentária de 2017. Segundo integrantes do Planalto, o presidente interino sabe
que seu primeiro orçamento será observado com lupa pelo mercado financeiro, pois
será um símbolo da política fiscal de seu governo.
“O presidente acompanha de perto a composição do orçamento de 2017 porque ele é
uma peça autoral. Ela será elaborada por sua equipe, que tem que trabalhar com um
cenário realista para conseguir cumprir a meta de déficit de R$ 139 bilhões”, disse um
integrante do Palácio.
O Orçamento de 2016 será elaborado já considerando as regras da proposta de
emenda constitucional (PEC) que fixa um teto para as despesas públicas. Pela emenda,
os gastos de um ano só podem crescer o equivalente à inflação registrada no ano
anterior.

Embora a PEC ainda não tenha sido aprovada pelo Congresso, o governo quis dar uma
sinalização de seu compromisso com a nova regra, que impede um aumento real dos
gastos públicos.
Os integrantes da equipe econômica admitem que será fácil cumprir o teto em 2017.
Como as despesas e a inflação ainda serão elevadas em 2016, a base de gastos estará
inflada e não vai prejudicar a destinação de recursos para áreas importantes como
saúde e educação.
No entanto, a partir de 2018, o cenário se torna mais difícil, pois a inflação já será
menor, o que vai limitar as despesas como um todo. E, sem medidas adicionais para
garantir o cumprimento do teto, como a reforma da Previdência, a PEC já não tem
condições de se sustentar sozinha a partir de 2020.
Por isso, a área econômica quer que a PEC do teto seja aprovada logo, mas não
necessariamente em 2016. “Seria bom aprovar em 2016 porque isso teria um efeito
sobre as expectativas do mercado. Mas não é essencial. É conveniente que ela (PEC)
seja aprovada em 2017.”
Editorial: Alta de impostos seria contraditória
16/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Melhor seria se esse debate tivesse sido enterrado quando o governo interino
propôs uma meta fiscal com o maior déficit da história
A equipe econômica decidiu esperar mais tempo para decidir se precisará subir
impostos para equilibrar as contas públicas. A prudência é bem-vinda em um momento
em que elevar tributos traria efeitos negativos para a economia real, mas melhor seria
se esse debate tivesse sido enterrado quando o governo interino propôs uma meta
fiscal com o maior déficit da história.
Logo após assumir, o governo interino revisou a meta para o resultado fiscal da União,
que poderá ter neste ano um déficit de R$ 170 bilhões – quase o dobro da cifra
apresentada pela equipe de Dilma Rousseff.
Desde o início, o relaxamento da meta fiscal foi apresentado como um primeiro passo
para se trabalhar com números reais. A partir desse resultado, a promessa do ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, era perseguir déficits menores ano a ano, com ajuda
de um projeto que estipula um teto para o gasto público e que neste momento tramita
no Congresso.
O plano de Meirelles tinha dois méritos. Evitava o aumento dos impostos e dava um
horizonte para a mudança de trajetória do déficit público. Eram os benefícios de a
União reconhecer de uma vez sua incapacidade de fazer um ajuste fiscal rápido.
Temer errou quando escolheu distribuir benesses, logo após o anúncio da nova meta
fiscal, em vez de deixar as concessões para depois que a economia melhorasse
Passados três meses de gestão, Meirelles ficou em uma situação delicada e seu plano
de voo pode ser alterado.
Apesar da melhora nas condições gerais da economia, com retomada lenta da
confiança e números melhores de atividade, a dinâmica das contas públicas ainda é
negativa. A arrecadação, que caiu mais de 7% no primeiro semestre, deve demorar
alguns meses para se estabilizar.

Para piorar, em vez de procurar formas de melhorar o gasto, o governo interino cedeu
em várias negociações nos últimos três meses, sempre com impacto fiscal. Foi assim
na questão da dívida dos estados, por exemplo, que só neste ano custará R$ 20 bilhões
em receitas frustradas para a União.
O reajuste do funcionalismo, por sua vez, gerou uma despesa extra de R$ 68 bilhões
até 2018. Em uma conta que circula no mercado, as benesses do governo Michel
Temer custarão R$ 125 bilhões em três anos.
A primeira alternativa para evitar uma revisão da meta será um novo
contingenciamento de gastos – quando o governo segura pagamentos e novos
investimentos.
Esse é um instrumento limitado pelos gastos obrigatórios presentes no orçamento e
não conseguiria absorver grandes frustrações de arrecadação. Há, também, a
possibilidade pequena de as receitas começarem a melhorar. Se nenhuma das duas
alternativas for suficiente, como Meirelles deixou claro, virá o aumento de impostos.
O governo terá de contar com a sorte para não ver suas contradições transformadas
em um pedido constrangido de sacrifício extra para a população. Com a economia
enfraquecida, a maior carga tributária pode diminuir o ritmo da retomada justamente
em um momento de melhora da atividade econômica.
Temer errou quando escolheu distribuir benesses, logo após o anúncio da nova meta
fiscal, em vez de deixar as concessões para depois que a economia melhorasse. Ele
ignorou que o equilíbrio fiscal joga no mesmo time que a meta de inflação e o câmbio
flutuante. Sem o ajuste das contas públicas, temos ainda a inflação alta, juros
exorbitantes e as taxas cambiais que mais oscilam no mundo emergente.
Gangorra do câmbio afeta setor produtivo
16/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Fabiana Montalvão é uma das sócias do Tutu atelier de sapatilhas. A Tutu aproveitou
a valorização do dólar para antecipar os planos de exportação, mas a oscilação do
câmbio frustou um pouco os planos de ter uma margem de lucros maior.
As cotações do dólar no último ano tiveram oscilações fortes e em direções opostas,
em uma verdadeira gangorra que confunde investidores, turistas e quem depende do
câmbio para fazer negócios.
O sobe e desce da moeda americana afetou os planos tanto das empresas que se
voltavam ao mercado externo quanto daquelas de dependem de insumos importados
para produzir.
Depois de chegar perto dos R$ 4,20 em setembro de 2015 e acumular uma alta de
48% no ano passado, a moeda estrangeira recuou cerca de 23% no acumulado de
2016 e chegou perto dos R$ 3,20 no fim da segunda semana de agosto.

As causas para a valorização do real nas últimas semanas tiveram origem nos cenários
político e econômico nacional e internacional. Por aqui, a abertura do processo de
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e as expectativas em torno das
reformas previdenciária e trabalhista alimentaram o otimismo do mercado financeiro
e atraíram o capital especulativo.
Já nos Estados Unidos, a perspectiva de redução no ritmo de aumento dos juros tornou
os investimentos no Brasil, onde a taxa Selic está em 14,25% ao ano, mais atrativos
para os estrangeiros.
“Com a troca do governo, há uma maior confiança na moeda local e um entendimento
do consumidor e do investidor de que os riscos estão menores”, resume o analista da
LN Câmbio Caio Esteves.
Para o setor produtivo, essa montanha-russa tem efeito nocivo sobre a margem de
lucro e o custo das dívidas contraídas em dólar. O gerente de relações internacionais
e negócios exteriores da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Reinaldo Tockus,
conta que as mudanças repentinas fazem com que as exportadoras percam
competitividade no mercado externo, com exceção das fabricantes de commodities.
“Para essas empresas, o desafio neste momento está em melhorar o processo
produtivo para baratear os custos, seja por meio das matérias-primas ou pelo ganho
de eficiência”, avalia.
Já as importadoras são penalizadas por terem adquirido os produtos em um período
de divisas mais caras do que agora, motivo que afeta a projeção de ganhos das
empresas no mercado local.
O diretor-geral da La Violetera, Félix Boeing Júnior, conta que para se proteger das
oscilações trabalha com um horizonte de compras e contração de dívidas de até 180
dias.
Conforme as perspectivas desenhadas para o dólar, o empresário compromete um
determinado porcentual do fluxo de operação com diferentes tipos de mecanismos
disponíveis no mercado financeiro, como as operações de financiamento à importação
(Finimp).
“As mudanças de curto prazo são as piores para a gente. Mas, como não temos uma
bola de cristal e é difícil fazer previsões, buscamos contrair um endividamento menor
em dólar.”
No fim de maio, a crença de que o câmbio seria usado como ferramenta para incentivar
as exportações fizeram com que as consultorias econômicas apontassem para um
dólar a R$ 3,70 até dezembro deste ano.
Entretanto, com a política de variação livre da moeda imposta pela nova direção do
Banco Central, as previsões do BC caíram para R$ 3,20 no fechamento de 2016,
enquanto o empresariado trabalha com uma taxa de R$ 3.
“Caso o governo provisório se torne definitivo, as chances de entrada de recursos no
Brasil são altas, o que deve continuar a valorizar o real”, prevê Tockus.
Sobe e Desce
Em um período de 12 meses, o dólar teve um pico de quase R$ 4,20 em setembro de
2015, mas fechou em julho deste ano aos R$ 3,23, uma variação de 23,1% em menos
de um ano:

Os valores são relativos ao fechamento de cada dia conforme a taxa Ptax para a
compra da moeda.
Fonte: Banco Central. Infografia: Gazeta do Povo.
Empresa aposta em valor agregado para competir no mercado
O cenário favorável às exportações em 2015 fez a fabricante de sapatilhas Tutu, de
Curitiba, dar início ao plano de expansão das vendas para o exterior.
Mas, depois de fechar um acordo com duas lojas de Áustria, a marca adotou neste ano
uma postura de avaliação dos resultados antes de procurar por novos mercados.
“Agora nós estamos testando a aceitação do nosso produto. Os compradores se
mostraram interessados nele, mesmo com a oscilação do dólar, mas ainda estamos
tateando o mercado”, conta a sócia da empresa Fabiana Montalvão.
Para não perder competitividade frente ao cenário menos favorável do câmbio, a
fabricante aposta no valor agregado dos calçados, que são feitos de maneira artesanal
e usam apenas matérias-primas brasileiras.
“Nós competimos no valor que a nacionalidade dá ao produto, que é feito a mão e
totalmente no Brasil”, afirma a empresária.
BNDES mudará política de investimento e quer se aproximar de governos
estaduais
16/08/2016 – Fonte: Paraná Online
Dias após divulgar prejuízo de R$ 2,2 bilhões no primeiro semestre, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já analisa mudanças em suas
políticas de investimento e financiamento.
Nesta segunda-feira, 15, a presidente do banco, Maria Silvia Bastos Marques, atribuiu
o resultado negativo à administração passada e revelou que a diretoria se reunirá esta
semana para avaliar as novas condições de crédito.
A reestruturação inclui o BNDESPar, braço de participações acionárias. Parte do
prejuízo do semestre foi provocado pela desvalorização das ações de companhias nas
quais é sócia. O banco se antecipou a perdas futuras, por prever que não vai alcançar
o retorno projetado em alguns investimentos, e registrou baixa contábil de R$ 5,15
bilhões.
“A carteira do BNDESPar precisa ser renovada, porque é uma fonte importante de
investimentos, de financiamentos e, portanto, de aporte em novas empresas e em
novos projetos”, disse Maria Silva, sem antecipar detalhes das mudanças.
O BNDES também quer se aproximar dos governos estaduais e retomar o papel que
exercia na década de 90, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso.

No mês que vem, técnicos iniciarão uma agenda de visitas a governadores para colocar
o banco à disposição, caso acatem a convocação do presidente em exercício Michel
Temer de atrair a iniciativa privada para comandar segmentos hoje ocupados por
estatais.
“Serão 27 road shows (apresentações), para mostrar aos governadores o que o banco
pode apoiar em um programa de parceria público-privada. Pode apoiar desde o estudo
técnico, na contratação, fazendo a modelagem, até a contratação final, depois do leilão
(de concessão)”, disse Maria Silvia.
Mendonça de Barros: câmbio deve ir a R$ 3 e BC intervirá para impedir queda
maior
16/08/2016 – Fonte: Paraná Online
O câmbio deve recuar a R$ 3 nos próximos meses, o que tende a levar o Banco Central
(BC) a atuar para impedir uma desvalorização ainda maior do dólar ante a moeda
brasileira, disse nesta segunda-feira, 15, o economista e fundador da MB Associados,
José Roberto Mendonça de Barros.
“Por uma série de fatores vai aumentar a entrada de dólares no País, o que levará o
câmbio a recuar a R$ 3”, disse ele durante o VI Congresso da Associação Nacional dos
Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), em São Paulo.
Mendonça de Barros citou uma série de fatores que criam um cenário favorável ao
ingresso de dólares na economia brasileira e ao recuo do dólar ante o real. Um deles
é o fato de não se observar desvalorização da moeda norte-americana ante outras
divisas emergentes na mesma proporção observada no passado.
Outro é a ausência de risco político no cenário nacional. “É praticamente certo que a
presidente (afastada) Dilma (Rousseff) não vai completar seu mandato”, disse ele.
Mendonça de Barros apontou também que antes o Brasil tinha um grande déficit em
conta corrente e que agora, com o superávit comercial esperado devido às exportações
do agronegócio, estima-se que o déficit deve zerar. “O Brasil não tem déficit de dólar
como a Argentina”, explicou.
Por fim, a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para o próximo ano tende
a fazer com que a instituição não reduza a taxa básica de juros – outro fator de
estímulo à entrada de dólares no País.
MME está otimista com leilão da Celg e trabalha para relicitar ativos da
Abengoa
16/08/2016 – Fonte: Paraná Online
O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, disse nesta segunda-feira, 15,
ter a expectativa de que o leilão da distribuidora goiana Celg-D seja bem sucedido,
considerando a qualidade do ativo, mas admitiu que alguns investidores interessados
apontaram dificuldades. Terça-feira, dia 16, é o prazo para o aporte das garantias e
na sexta-feira (19) ocorrerá a abertura dos envelopes.
“Estamos vendo que há dificuldades apontadas por algumas empresas, mas tínhamos
que colocar a empresa a leilão, vamos aguardar sexta-feira chegar. Temos expectativa
de que possa dar certo, se não der, vamos ver o que podemos fazer”, disse o ministro,
lembrando que empresas levantaram questionamentos sobre preços.
Ele considerou, no entanto, que a Celg é um bom ativo, o que deveria gerar interesse
por parte dos investidores. “Dos ativos que a Eletrobras vai colocar, do ponto de vista

de distribuição, é o melhor deles. As empresas estão no papel delas, mas temos muita
confiança na qualidade do ativo e vamos aguardar”, disse.
Abengoa
Bezerra Filho também comentou sobre os ativos da Abengoa, empresa espanhola que
havia entrado com pedido de recuperação judicial e procura investidores para seus
ativos. Diante da dificuldade da companhia de fechar um acordo com um novo
administrador, em particular para os projetos em construção, a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) iniciou o processo de caducidade das concessões.
“Eles estão notificando a empresa, decretando caducidade, e ela (a Aneel) está
fazendo todo o trâmite interno. A expectativa é que, se tudo correr bem, talvez em
dezembro esses lotes voltem a ser loteados”, disse o ministro, referindo-se a uma
relicitação.
Questionado se os projetos iriam à leilão com a mesma receita anual permitida (RAP)
máxima semelhante à original, quando foram arrematados pela Abengoa, o ministro
disse que haverá mudança.
“Com a TIR (taxa interna de retorno) que a Abengoa fez o lance, poucas pessoas se
interessariam, até porque caso se interessassem, poderiam até fazer uma compra
direta desses ativos”, disse Bezerra, lembrando que o que paralisa uma negociação
muitas vezes é a pouca atratividade do retorno de capital.
Peugeot tem novos planos de venda para Partner
16/08/2016 – Fonte: Automotive Business

A Peugeot anuncia novas condições de venda para a Partner, modelo furgão que está
sendo relançada pela marca: para pagamentos de 50% do valor do veículo, é oferecido
parcelas em 24 meses com taxa de 0,99% ao mês, enquanto que para entradas de
65% do valor, o número de parcelas cai para 12 e com juros zero.
Para consumidores que desejam trocar o furgão usado pelo modelo zero quilômetro,
há um desconto de R$ 2 mil, válido para compras realizadas até o fim de setembro.
Equipado com motor flex 1.6 de 113 cv de potência, o furgão em versão única traz
como itens de série ar-condicionado, porta lateral corrediça com dispositivo de
bloqueio quando aberta e direção hidráulica com ajuste de altura do volante.
Com capacidade volumétrica de 3 mil litros, o utilitário transporta 800 kg de carga útil
em seu baú. As portas traseiras oferecem limitadores de abertura de 90° e 180°, além
de ganchos de amarração e trava do estepe que o protege contra furtos.

Mercedes tira proveito do consórcio
16/08/2016 – Fonte: Automotive Business

O Consórcio Mercedes para caminhões e veículos comerciais leves teve 1,3 mil cotas
vendidas em dez meses. Desse total, 900 referem-se aos três primeiros grupos
lançados em outubro, que foram liquidados em junho. As demais 400 cotas são de
dois novos grupos lançados recentemente.
“Por causa do sucesso dos três primeiros grupos lançamos mais dois planos para
caminhões e vans que trazem uma novidade, o lance fixo decrescente”, ressalta Ari
de Carvalho, diretor de vendas e marketing de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.
“Com o passar do tempo o valor do lance fixo diminui e o cliente passa a contar com
uma possibilidade de contemplação que requer baixo aporte de capital. No início esse
lance é de 30%, chegando a até 10% após 60 meses.”
Carvalho informa ainda que o consórcio também é oferecido agora para veículos da
SelecTrucks, rede de seminovos com site próprio e duas lojas, uma recém-inaugurada
em Betim (MG, leia aqui).
De janeiro a abril o número de participantes em consórcios de caminhões, ônibus,
implementos e tratores cresceu 7,4% ante os mesmos meses de 2015, mas a venda
de novas cotas recuou 17,5%, segundo a Associação Brasileira das Administradoras
de Consórcios (Abac, leia aqui).
Veja em detalhes os dois novos planos Mercedes:
- Plano Hora do Consórcio Flex: cotas de R$ 122 mil a R$ 245 mil, para veículos das
linhas Sprinter, Vito, Accelo e Atego.
- Plano Hora do Consórcio Top: créditos de R$ 257 a R$ 512 mil, para os caminhões
Atego, Axor e Actros.
Os dois têm, como principais características, opções de pagamento de 24 a 96 meses,
menores taxas de administração do mercado, especialmente no caso do Plano Top,
contemplações por sorteio, lance livre e fixo, lance livre embutido de 10% (Flex) ou
20% (Top) do valor da carta de crédito.
Há opção de diluição de 50% do lance livre em parcelas a vencer, parcelamento do
lance livre em até quatro vezes, lance fixo decrescente de 30% a apenas 10%.
O consórcio para usados da Mercedes-Benz é administrado pela Rodobens. São
oferecidos grupos com três faixas de crédito, entre R$ 105 mil e R$ 512 mil. As taxas
de administração variam de acordo com a faixa de crédito e o prazo de contratação.
Para o parcelamento máximo de 96 meses elas são de 0,12 a 0,15% ao mês.

Os planos vão de 24 a 96 meses, com parcelas a partir de R$ 1.509,43. Os créditos
estão entre R$ 122.430 e R$ 512.262,28. As cartas de crédito, quando contempladas,
podem ser utilizadas para veículos usados com até sete anos, também em modelos
novos
e
para
compra
de
mais
de
um
veículo.
Alemanha aprova reparos em motores 1.2 diesel da Volkswagen
16/08/2016 – Fonte: Automotive Business
A KBA, autoridade federal de transportes da Alemanha, aprovou as soluções técnicas
para cerca de 460 mil veículos com o motor EA 189 TDI 1.2 a diesel do Grupo
Volkswagen, que equipam modelos como VW Polo e Seat Ibiza. O propulsor já pode
receber uma atualização de software.
Este é um dos motores equipados com programa eletrônico capaz de fraudar emissões
de poluentes quando “percebe” que está sendo analisado por equipamentos de
controle. No primeiro bimestre a montadora iniciou na Alemanha a convocação dos EA
189 TDI 2.0 (veja aqui).
A KBA atesta que as soluções técnicas para o 1.2 a diesel não afetam consumo,
desempenho, emissões nem ruído.
Bridgestone lança pneu com nova tecnologia
16/08/2016 – Fonte: Automotive Business

A Bridgestone lançou o pneu comercial R163. O novo modelo utiliza a tecnologia
Cooling Fin, capaz de reduzir a temperatura na região do talão. O produto atende
todas as posições de eixo e foi projetado para reduzir o custo por quilômetro e
aumentar a taxa de recapabilidade. Além do pneu, a empresa mostra também a banda
de rodagem B163, com o mesmo desenho do novo pneu.
Segundo a Bridgestone, o R163 tem menor resistência ao rolamento, melhor aderência
em piso molhado e carcaça mais durável que o antecessor. A tecnologia Cooling Fin
ajuda a baixar a temperatura do talão em até 5 graus Célsius e com isso eleva a vida
útil do pneu.
A banda de rodagem B163 faz parte da nova geração de itens Bandag desenvolvidos
para aumentar o ciclo de vida total do pneu. Segundo a Bridgestone, pode ser aplicada
em qualquer carcaça. O R163 está disponível nas medidas 275/80R22.5 e
295/80R22.5 e a banda de rodagem B163 será vendida a partir de setembro nas
medidas 220, 230, 240, 250 e 260 milímetros.
A primeira mineração comercial de um asteroide pode começar dentro de três
anos
16/08/2016 – Fonte: CIMM
Se a Deep Space Industries cumprir seu planejamento, vai colocar uma pequena sonda
robótica em um asteroide próximo à Terra em apenas três anos. Essa é a fase mais
recente do projeto da empresa de mineração de asteroides para criar uma nova fonte
de recursos espaciais para a Terra.

“Nosso objetivo de trinta anos é construir cidades no espaço,” disse o CEO da Deep
Space Industries, Daniel Faber, ao Gizmodo. “Você precisa um monte de matériasprimas de asteroides para conseguir isso.”
Mineração de asteroides é uma indústria que ainda está em sua infância. Nenhum dos
interessados na área conseguiu pousar em uma rocha espacial até agora, muito menos
colher água e metais presos dentro delas. Mas se um conjunto de anúncios recentes
é indício de algo, então a Deep Space Industries quer ser uma das grandes pioneiras.
No começo do ano, a empresa apresentou a Prospector X, uma pequena nave espacial
robótica que vai ficar na órbita baixa da Terra testando tecnologias para futuras
missões de prospecção de asteroides, usando um propulsor movido a água e sistemas
de navegação óticos. Essa nave deve ser lançada no fim de 2017.

A Prospector 1 vai buscar
Imagem: Deep Space Industries
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Pouco depois disso, a empresa pretende lançar o primeiro veículo para asteroides
Prospector 1. Com apenas 50 kg com o tanque de combustível cheio, ele vai viajar
pela órbita baixa da Terra antes de apontar para um alvo, disparando seus propulsores
movidos a água e partindo em direção à riqueza e à glória.
Vamos começar a estudar [o asteroide] a distância, para ter uma ideia do seu
formato,” disse Faber. “Conforme nos aproximamos e conseguimos dados espectrais
de alta qualidade, vamos começar a entender onde na superfície estão os melhores
lugares para encontrar recursos.”
“Na última fase vamos ter que tocar a superfície do asteroide,” continua. “Precisamos
entender as propriedades das rochas – quão duras elas são para minerar.”
Pousar em um asteroide daria à Deep Space Industries argumentos para dizer que os
recursos são seus – ou mais ou menos isso. Ainda que nenhuma empresa, governo ou
pessoa tenha direito a possuir um corpo celestial de acordo com o Tratado do Espaço
Exterior de 1967, a princípio, empresas não devem interferir nas atividades baseadas
no espaço dos outros, diz Faber.
Vamos ver como isso vai funcionar na prática. Pode levar alguns anos entre a chegada
da primeira Prospector 1 e a chegada do material de mineração – uma nave espacial
de colheita que vai transformar o asteroide em uma unidade de processamento. Se
um concorrente decidir que quer explorar a mesma rocha, as coisas podem ficar bem
interessantes.
Uma nova lei dos EUA está a favor da Deep Space Industries. A US Commercial Space
Launch Competitiveness Act garante a empresas a propriedade legal de qualquer
recurso que conseguir minerar no espaço. Em outras palavras, o que você colhe é seu.
A Deep Space Industries ainda não escolheu um alvo para sua primeira missão de
prospecção. “Temos uma lista de alvos, mas não escolhemos nenhum específico por
enquanto,” disse Faber. “Queremos mandar mineradores para vários asteroides.”

A rocha espacial ideal tem que ser uma rica em água, que pode então ser usado para
fazer combustível para o foguete; voláteis como CO2 e metano; além de metais úteis.
Como a Deep Space Industries me disse meses atrás, o objetivo não é vender esses
recursos na Terra, e sim criar uma rede de abastecimento espacial para que outros
consigam construir dentro e fora da órbita da Terra a um preço bem baixo. Atualmente
custa alguns milhares de dólares o envio de um quilograma de qualquer material para
o espaço, o que pode restringir bastante o que pode ser feito lá em cima.
Por exemplo, se você quiser construir cidades, vai precisar de muito mais ar, metal e
água do que pode pagar para enviar daqui da Terra – mesmo com os foguetes
reutilizáveis de Elon Musk. “Todas as coisas de alta tecnologia, como computadores,
não serão feitas no espaço por muito tempo,” disse Faber. “Nosso objetivo é
complementar isso.”

Conceito artístico de uma nave espacial de colheita, que vai transformar o
asteroide
em
uma
unidade
de
processamento
espacial.
Imagem: Deep Space Industries
Índice europeu recua na sexta com perdas em mineradoras
16/08/2016 – Fonte: G1
O índice das principais ações europeias caiu na sexta-feira, com as perdas das mineradoras
ofuscando os ganhos em empresas como A.P. Moller - Maersk, que subiu após seus dados
de lucros.
O índice europeu FTSEurofirst 300 fechou com queda de 0,2%, a 1.362 pontos. O STOXX
600 perdeu 0,16%, após atingir máxima de sete semanas na sessão, recuperando todas
as perdas após a decisão britânica de sair da União Europeia (UE).
As mineradoras foram pressionadas devido à queda dos preços dos metais após dados
mostrando que o crescimento do investimento em ativos fixos da China diminuiu para
8,1% na comparação anual do período entre janeiro e julho, não atingindo as expectativas
do mercado.
O crescimento da produção industrial foi de 6,0%, mas decepcionou os analistas, que
esperavam leitura mais elevada.
As ações da Maersk subiram 3,14% após a empresa dinamarquesa manter sua previsão
de 2016, apesar da queda acentuada no lucro líquido trimestral.
Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,02%, a 6.916 pontos.
Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,27%, a 10.713 pontos.
Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,08%, a 4.500 pontos.
Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,17%, a 16.997 pontos.
Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,04%, a 8.716 pontos.
Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,22%, a 4.828 pontos.

Queda do dólar ajuda CSN a ter prejuízo menor no 2º trimestre
16/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O efeito da queda do dólar frente ao real no resultado financeiro ajudou a Companhia
Siderúrgica Nacional a ter um prejuízo menor no segundo trimestre.
A companhia anunciou nesta segunda-feira (15) que o prejuízo líquido do período foi
de R$ 42,7 milhões, ante prejuízo de R$ 614,6 milhões no mesmo período de 2015.
De abril a junho, a CSN teve um efeito cambial positivo de R$ 478 milhões na conta
financeira. Um ano antes, o efeito cambial havia sido negativo em R$ 114 milhões.
O resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de juros, impostos,
depreciação, amortização (Ebitda) ajustado da CSN no segundo trimestre foi de R$
855 milhões, alta de 7% em relação ao ano anterior. A margem Ebitda caiu de 20,2%
para 18,7% na comparação anual.
Neste período, a receita líquida da empresa foi de R$ 4,35 bilhões, alta de 18% em
comparação a 2015, movimento atribuído pela companhia ao aumento no volume de
venda na mineração.
As vendas de aço caíram 1% na comparação anual, somando 1,253 milhão de
toneladas. Já as vendas de minério de ferro foram de 9,27 milhões de toneladas, 55%
mais que os três meses encerrados em junho de 2015.
O custo dos produtos vendidos, de R$ 3,4 bilhões, foi 20% maior do que na mesma
etapa de 2015, devido principalmente à maior produção de minério de ferro e aos
custos decorrentes da parada no alto forno 3.
Reforma na Previdência ameaça acúmulo de pensão com aposentadoria
16/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O governo do presidente interino, Michel Temer, quer restringir o acúmulo de
aposentadoria e pensão por morte. A intenção é incluir mecanismos com esse objetivo
na proposta de reforma da Previdência que vem sendo discutida dentro do governo e
será submetida ao Congresso.
A proporção de pensionistas que também recebem aposentadoria triplicou entre 1992
e 2014. No início dos anos 1990, 9,9% das pessoas que recebiam pensão eram

aposentadas. Atualmente, um terço dos pensionistas estão nessa situação, e 2,39
milhões de pessoas passaram a acumular os dois benefícios.
A equipe de Temer estuda quatro soluções para limitar o acúmulo: estabelecer um
teto para o valor dos dois benefícios; impor a opção por um dos dois pagamentos;
determinar que um dos benefícios seja integral enquanto o outro se limite a
determinado percentual; ou impedir o acesso à pensão para quem já recebe
aposentadoria.
Essas quatro possibilidades foram levantadas, em reuniões do governo, com base na
experiência de outros países que restringiram o acúmulo de benefícios. Mesmo sem
ter um cálculo da economia que a mudança representaria, o governo avalia que
qualquer uma das opções geraria "impacto fiscal significativo", segundo as palavras
de um assessor do Planalto.
Técnicos que elaboram a proposta de reforma da Previdência trabalham com o
entendimento de que as alterações devem preservar direitos adquiridos. Ou seja, não
podem atingir quem já recebe dois benefícios, mas podem afetar quem já está no
mercado de trabalho e tem a expectativa de acumular os dois benefícios algum dia.
A ideia é que as mudanças sejam aplicadas tanto para trabalhadores do setor privado
quanto para servidores públicos. Dos 2,39 milhões de pessoas que recebem os dois
benefícios, 1,67 milhão ganham até dois salários mínimos por mês (R$ 1.760). Esse
grupo custa à Previdência R$ 31,4 bilhões por ano.
Cerca de 10 mil pessoas, no entanto, recebem mais de 20 salários mínimos (R$
17.600) por mês acumulando os dois benefícios, o que representa um custo anual
superior a R$ 3 bilhões para a Previdência. Para técnicos da área econômica, restringir
o acúmulo de benefícios seria uma maneira de reduzir o privilégio de famílias mais
abastadas.
INVALIDEZ
O governo também avalia que será necessário alterar as regras para o pagamento de
aposentadoria por invalidez. Nas palavras de uma fonte do Palácio do Planalto, é
"obrigatório" mexer nesse tipo de benefício, já que o endurecimento das regras para
acessar a aposentadoria deve levar as pessoas a "forçarem" aposentadoria por
invalidez.
A nova regra, que ainda não foi desenhada, valerá para trabalhadores do setor privado
e servidores públicos. Atualmente, os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) recebem 100% do salário de benefício quando se aposentam por invalidez.
Para funcionários públicos, o benefício é proporcional ao tempo de contribuição.
Na avaliação dos técnicos, as regras do INSS são muito generosas e as normas
aplicadas ao funcionalismo, mais rigorosas. O governo pretende buscar um ponto de
equilíbrio para os dois regimes.
A Folha apurou, ainda, que o governo não pretende alterar a forma correção dos
benefícios previdenciários acima do salário mínimo, que atualmente são atrelados à
inflação medida pelo INPC.
O governo trabalha para encaminhar a reforma da Previdência ao Congresso até o fim
do ano, o que pode ocorrer antes das eleições municipais. No cronograma desejado
pelo Planalto, a aprovação da reforma pelos parlamentares ocorreria em 2017.

Governo quer elevar piso de renda para benefício assistencial
16/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo
O governo vai mudar o critério de renda para concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), que paga um salário mínimo a idosos maiores de 65 anos e pessoas
com deficiência incapacitante.
Para ter direito ao auxílio, hoje, o ganho mensal familiar per capita tem de ser menor
que um quarto do salário mínimo. A ideia é dobrar esse limite, mas sem levar em
conta apenas os aspectos financeiros.
Pela nova metodologia em estudo, o teto da renda permitida poderá alcançar meio
salário mínimo por pessoa. O candidato ao benefício passará por uma análise do grau
de dependência, que pode variar entre cinco classificações: gravíssimo, grave,
moderado, leve e não dependente. Uma espécie de algoritmo, que será desenvolvido
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), calibrará as informações
sociais e econômicas para definir quem pode receber o BPC.
18% ENTRAM NO PROGRAMA POR ORDEM DA JUSTIÇA
A elevação do teto da renda tende a aumentar o acesso ao BPC, que, por ser um
benefício assistencial, único previsto na Constituição, não exige contribuição para o
INSS.
O impacto financeiro da mudança, porém, não foi ainda calculado pelo governo, que
planeja um pente-fino, ainda sem data marcada, nas concessões do auxílio. Embora a
lei determine perícia a cada dois anos, as últimas do BPC foram feitas em 2008. Cerca
de 4,2 milhões de brasileiros são atendidos hoje com o benefício, ao custo projetado
para 2016 de R$ 45 bilhões.
Com as novas regras de renda associadas à análise da vulnerabilidade social, dentro
de uma fórmula mais justa do ponto de vista social, o governo acredita que o acesso
ao BPC por determinações judiciais, muitas vezes consideradas equivocadas, ficará
mais criterioso.
Em 2014, 16,88% das 344,8 mil novas concessões foram por ordem da Justiça. Esse
índice chegou a 18,66% em 2015, quando 278,9 mil pessoas obtiveram o auxílio pela
primeira vez, com estimativa que chegue a 20% em 2016.
— A confecção de um critério mais justo trará mais pessoas que realmente precisam
do benefício, pois deixará de ser um cálculo meramente matemático, que exclui,
muitas vezes, famílias visivelmente carentes — disse Alberto Beltrame, secretárioexecutivo do MDSA. — Por outro lado, a perícia revisional poderá reverter muitas
concessões, sobretudo de deficientes que conseguiram voltar a ser produtivos nos
últimos anos. No caso dos idosos, a reversibilidade é menos provável.
A defasagem do limite de renda para ter direito ao BPC já foi tema de julgamento do
Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou inconstitucional o critério de um
quarto do salário mínimo, em 2013, presente na Lei Orgânica da Assistência Social.
Apesar da decisão, não foram criadas novas regras, permanecendo até hoje o teto
apontado como desatualizado para indicar a situação de miséria do candidato ao
benefício.
O governo ainda não tem previsão de quando começará a fiscalização no BPC, ao
contrário da revisão nos auxílios-doença e na aposentadoria por invalidez, que já
tiveram as regras publicadas no Diário Oficial da União para ser iniciada ainda este
ano.

Nos dois casos, uma força-tarefa será montada para periciar 1,6 milhão de
beneficiários que há mais de dois anos não passam por qualquer fiscalização do INSS.
No caso do BPC, a única medida de controle vigente é a inclusão dos beneficiários no
Cadastro Único, a base de dados da Assistência Social no Brasil, que reúne informações
de todas as famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo,
independentemente da participação delas em algum programa governamental. O
sistema é a principal ferramenta para formulação e execução das políticas públicas do
setor na esfera federal.
A medida foi tomada porque verificou-se que 60% dos que recebem o BPC não estão
no Cadastro Único. Eles terão dois anos para fazer a inscrição no sistema, que também
se tornou exigência para novas concessões do auxílio.
Segundo o governo, ter o beneficiário no Cadastro Único é importante não só do ponto
de vista da gestão, mas também porque ele funciona como porta de entrada das
famílias mais vulneráveis à rede de proteção social existente no país.
Além de alterar o limite de renda e introduzir variáveis sociais nos critérios de
elegibilidade do BPC, o governo quer descentralizar a concessão do benefício em
Centros de Assistência Social (CRAS), devido à capilaridade do serviço. Segundo dados
do MDSA, somente cerca de 30 municípios no país não contam com esses centros de
referência.
Pelo projeto em desenvolvimento, o pedido inicial do auxílio poderá ser feito nos CRAS,
que teriam acesso a sistemas disponibilizados pelo Dataprev para checar dados iniciais
como a renda do cidadão ou acesso ao mercado de trabalho. A perícia médica
continuaria com o INSS. As negociações, porém, ainda estão em curso para montar a
estrutura imaginada pela nova gestão da área social.
1º semestre tem queda de 13,2% no faturamento das micro e pequenas
16/08/2016 – Fonte: G1
As micro e pequenas empresas (MPEs) paulistas chegaram ao fim do 1º semestre de 2016
com redução de 13,2% no faturamento acumulado no período em comparação com os
primeiros seis meses de 2015, já descontada a inflação.
Foi a maior taxa de queda para um primeiro semestre em relação a igual intervalo do ano
anterior desde 2002, quando as MPEs registraram recuo de 17,9% ante os seis meses
iniciais de 2001. As informações fazem parte da pesquisa mensal Indicadores Sebrae-SP.
A receita total no período foi de R$ 275,3 bilhões, ligeiramente maior do que a registrada
no primeiro semestre de 2009, ano da crise financeira internacional.
Os números são reflexo do fraco desempenho da economia brasileira, segundo o SebraeSP. "O crescimento do desemprego, a diminuição do rendimento real dos trabalhadores e
a confiança em níveis históricos baixos - mesmo com a elevação observada ultimamente
– reduziram o consumo e, consequentemente, os ganhos das MPEs", informou.
Todos os setores apresentaram redução de receita superior a dois dígitos no primeiro
semestre: a indústria teve queda no faturamento de 15,3%; os serviços, de 14,7% e o
comércio, de 11,2%.
Considerado apenas o resultado de junho, o faturamento das MPEs paulistas caiu 11,4%
ante igual mês de 2015. A indústria liderou a queda, -14%, seguida por serviços, -11%,
e comércio, -10,8%.

Regiões
Por regiões, a queda também foi generalizada. No confronto do primeiro semestre deste
ano com o acumulado de janeiro a junho de 2015, o faturamento das MPEs da região
metropolitana de São Paulo sofreu a maior baixa, de 15,3%.
O município de São Paulo observou retração de 14,6% e no ABC o recuo ficou em 14,5%.
No interior do estado a diminuição no indicador atingiu 10,9%, relativamente menos
acentuada que nas outras regiões. Possivelmente o melhor desempenho de algumas
culturas agrícolas relevantes, contribuiu para uma maior circulação de renda nesta região.
Empregos e salários
De janeiro a junho de 2016, houve redução de 2,6% no pessoal ocupado (sóciosproprietários, familiares, empregados e terceirizados) nas MPEs do estado ante o primeiro
semestre de 2015.
No mesmo período, a folha de salários encolheu 5,3% e o rendimento dos empregados
ficou 0,2% menor, já descontada a inflação.
MEI
O primeiro semestre também foi ruim para os microempreendedores individuais (MEIs)
paulistas. A categoria registrou queda de 20,8% no faturamento em relação ao acumulado
nos primeiros seis meses de 2015. A receita total dos MEIs no período somou R$ 14,3
bilhões, o que significa R$ 3,8 bilhões a menos do que no acumulado de janeiro a junho
do ano anterior.
Quem mais teve perdas foram os MEIs do comércio, cuja receita caiu 22,8%, seguidos
pelos da indústria, com recuo de 22,5% no faturamento e pelos dos serviços, que viram
seus ganhos diminuírem 18,2% no período.
Os MEIs da região metropolitana de São Paulo foram os que mais sofreram e tiveram
perda de 23,9% no faturamento, na comparação do primeiro semestre de 2016 com o de
2015. Já os do interior viram seu resultado recuar 16,9% em igual comparação.
Assim como as MPEs, o desempenho superior de culturas agrícolas importantes pode ter
contribuído para movimentar a economia da região e minimizar o insucesso dos MEIs do
interior.
Em junho de 2016, a receita dos MEIs retrocedeu 7,8% sobre junho de 2015 e caracterizou
a 11ª queda seguida na comparação de um mês como o mesmo mês do ano anterior. Por
outro lado, os recuos têm ficado menos acentuados nos últimos meses.
Expectativa
Para os próximos seis meses, 58% dos donos de MPEs afirmaram, em julho de 2016,
esperar estabilidade no faturamento, praticamente a mesma proporção dos que tinham
essa expectativa em julho do ano passado, quando 57% deram essa resposta.
No que se refere à economia, aumentou significativamente o grupo dos que falam em
melhora: agora são 29% ante 12% de um ano antes. Também diminuiu significativamente
o porcentual de quem crê em piora: eram 44% em julho do ano passado e agora são
15%.
Em relação ao faturamento do negócio nos próximos seis meses, 48% dos MEIs acreditam
em melhora, um aumento de seis pontos porcentuais em relação aos 42% que tinham
essa opinião em julho de 2015.
Sobre a situação da economia brasileira, assim como os proprietários de MPEs, houve
aumento de MEIs falando em melhora: agora são 39%, ante 25% de julho de 2015.

Também caiu bastante o número dos que preveem piora, de 47% em julho de 2015 para
16% agora.
Empresas brasileiras deixam de apostar na queda do real
16/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo
As empresas brasileiras, que no ano passado ampliaram seu hedge (proteção) contra
a desvalorização do real, estão correndo para reduzir suas posições diante da forte
recuperação da moeda brasileira.
É o caso do frigorífico Minerva, que recentemente zerou sua posição em derivativos
cambiais, utilizados para proteger sua dívida denominada em dólares, depois de perder
R$ 426 milhões com esses contratos no primeiro semestre.
Decisão semelhante à da rival JBS, que chegou a ter US$ 12 bilhões em apostas contra
o real no seu balanço. A Suzano Papel e Celulose foi um passo além: a empresa
“dolarizou” toda sua dívida líquida para compensar o impacto de uma maior
desvalorização da moeda americana em suas receitas de exportação.
O valor total das posições compradas e vendidas em contratos a termo de dólar, o
instrumento mais utilizado pelas companhias do país, caiu 32%, para US$ 93 bilhões
em junho, segundo os dados disponíveis mais recentes, em relação a cerca de US$
135 bilhões em setembro, de acordo com a Cetip, que registra as transações.
Trata-se de uma reversão drástica para uma moeda que estava em queda livre há
apenas um ano, quando a economia do Brasil caiu em sua pior recessão em um século
e o governo estava imobilizado por um escândalo de corrupção e uma crise política.
Agora, investidores parecem confiar que a maior economia da América Latina vai se
recuperar em breve. Após cair 33% no ano passado, o real recuperou grande parte do
terreno perdido com uma alta de 25% neste ano, a maior entre as principais moedas.
— As empresas parecem estar confortáveis com o real nos níveis atuais e não sentem
que precisam de proteção agora — diz Fábio Zenaro, superintendente de produtos da
Cetip. — Elas não veem o dólar se valorizando ante o real no curto prazo.
As empresas com grandes dívidas em dólar têm um abalo em seus balanços quando
o real se desvaloriza, uma vez que o valor do passivo é convertido na moeda local.
Por outro lado, a desvalorização da moeda tem um impacto positivo sobre suas
receitas com exportação.
Conta de luz deve voltar a ter sobretaxa no mês que vem
16/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo

A falta de chuvas e uma queda menor no consumo de energia devem fazer com que
as contas de luz do país voltem a ter bandeira amarela a partir de setembro, com a
cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Desde abril, a bandeira está no nível verde, em que não há taxa extra nas contas. O
sistema existe desde o início de 2015 para indicar aos consumidores que as condições
de geração, por falta de chuvas ou outros motivos, está mais restrita. A intenção é
que o apontamento leva os clientes a reduzirem o consumo, colaborando para o
retorno da geração de energia aos custos mais baixos.
Segundo uma autoridade ligada ao tema, há três elementos principais que apontam
para a retomada da bandeira amarela em setembro. O primeiro é que os meses de
setembro e outubro são mais secos. O nível menor dos reservatórios das hidrelétricas
exige mais das térmicas, o que leva o custo médio da geração da energia a subir.
Quando são acionadas térmicas com custo superior a R$ 211 por Megawatt-hora
(MWh), há uma indicação clara de acionamento da bandeira amarela, o que já vem
ocorrendo. Para o acionamento das vermelhas, esse teto é de R$ 422 por MWh.
Outro argumento para se revisar a bandeira é o aumento do consumo projetado para
o ano. Desde maio, o consumo de energia no país — apesar de ainda recuar em relação
a 2015 — vem superando as projeções anteriores. Assim, uma necessidade de
consumo maior do que a previsão anterior colabora com a indicação de possível
escassez de energia.
O último elemento a apontar a mudança da bandeira é a situação dos reservatórios
nos sistemas Norte e Nordeste,as condições do rio São Francisco e do Tucuruí estão
críticas. Na sua última reunião, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico (CMSE)
indicou que “ainda poderá ser necessário manter o despacho térmico por garantia de
suprimento energético nos subsistemas Nordeste e Norte de forma a preservar os
estoques das UHEs (hidrelétricas) Tucuruí e Sobradinho e operar as interligações com
critérios de segurança adequados”.
— A bandeira amarela agora faz sentido. É normal que se tenha bandeiras amarelas
todos os anos nos meses mais secos — disse a fonte, que prevê a manutenção da
sobretaxa na conta até novembro, quando as chuvas voltam a ser mais intensas.

Procurada, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que determina a indicação
mensalmente, informou que só se manifestará sobre a bandeira tarifária de setembro
na data oficial para deliberação, 26 de agosto.
R$ 12 BI EM INVESTIMENTOS
O governo quer licitar até dezembro uma série de linhas de transmissão de energia
cujas obras foram abandonadas pela espanhola Abengoa em novembro passado, em
meio a uma crise financeira da companhia, disse ontem o ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho, após reunião com empresários na Federação das Indústrias de
São Paulo.
De acordo com ele, a Aneel está conduzindo o processo, que exige primeiro a
revogação das concessões da empresa para que estas sejam novamente oferecidas
em leilão.
E, de acordo com o site G1, o ministro também informou que o governo espera gerar
R$ 12 bilhões em investimentos com o leilão dos 25 lotes de linhas de transmissão em
nove estados marcado para o dia 12.
“Estamos bem animados para termos um bom êxito”, destacou o ministro, segundo o
G1.
Gerdau PN e Gerdau PN sobem forte na Bovespa
16/08/2016 – Fonte: Exame

As ações da holding Metalúrgica Gerdau e do grupo siderúrgico Gerdau, controlado
pela primeira, figuravam entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira, com
as cotações nas máximas desde maio e outubro de 2015, respectivamente.
Às 13:21, Metalúrgica Gerdau PN saltava 12,5 por cento e Gerdau PN avançava 5 por
cento, enquanto o Ibovespa tinha acréscimo de 1,16 por cento.
Analistas do BTG Pactual enviaram nota a clientes por volta do meio-dia nesta
segunda-feira reiterando recomendação de compra dos papéis, enquanto seguem
confortáveis com a sustentabilidade dos preços de aços longos/vergalhão no Brasil,
mesmo se o real se valorizar um pouco mais.
Para a equipe do BTG, Metalúrgica Gerdau parece ser o melhor veículo nos atuais
níveis de preço, uma vez que os analistas consideram exagerado o desconto de holding
(desconto entre o valor de mercado e o valor dos seus ativos), estimado em ao redor
de 40 por cento.
Os analistas consideram ainda que o perfil de dívida da companhia está "agora muito
mais tranquilo".
Em 2016, as ações preferenciais da Metalúrgica Gerdau e da Gerdau sobem mais de
100 por cento cada.

Cobre sobe com dólar fraco e petróleo em alta
16/08/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os futuros de cobre operam em alta nesta manhã, em meio à desvalorização do dólar
ante várias moedas e o avanço do petróleo, que apagou perdas exibidas durante a
madrugada.
Por volta das 6h10 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal
Exchange (LME) avançava 0,7%, a US$ 4.807,50 por tonelada.
Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre com
entrega para setembro tinha alta mais expressiva, de 1,07%, a US$ 2,1745 por librapeso, às 7h43 (de Brasília).
O chamado índice WSJ do dólar se enfraquece nos negócios da manhã, o que torna o
cobre mais atraente para detentores de outras divisas.
Já o petróleo voltou a ganhar força no fim da madrugada, após ser pressionado por
um movimento de realização de lucros.
O cobre tende a seguir os movimentos do petróleo, uma vez que muitos investidores
compram ou vendem amplas cestas ou índices de commodities. O petróleo
normalmente responde por uma grande parte dessas cestas.
Entre outros metais básicos na LME, o viés era majoritariamente positivo: o alumínio
subia 0,4%, a US$ 1.681,50 por tonelada, enquanto o zinco ganhava 0,2%, a US$
2.269,00 por tonelada, e o chumbo também avançava 0,2%, a US$ 1.870,00 por
tonelada. Já o pouco negociado estanho se mantinha praticamente estável, a US$
18.200,00 por tonelada, e o níquel caía 0,8%, a US$ 10.370,00 por tonelada.
Queda na arrecadação de tributos sobre lucro de empresas desacelera
16/08/2016 – Fonte: Portal Contábil

A arrecadação federal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) desacelerou queda no primeiro semestre deste
ano, quando comparada a igual período de 2015.
De acordo com o último relatório divulgado pela Receita Federal, a receita do IRPJ
caiu, em termos reais, (descontada a inflação) 8,3% nos seis primeiros meses de
2016, para R$ 65,6 bilhões. No primeiro semestre do ano passado, o recuo no
recolhimento do tributo chegou a 9,7%, em relação ao total de janeiro a junho de
2014.
Já arrecadação da CSLL diminuiu em 1,3% neste ano, ante o primeiro semestre de
2015, para R$ 37,9 bilhões. A queda na contribuição foi bem menor do que o recuo
registrado nos seis primeiros meses do ano passado, quando a CSLL caiu 7,8%, ante
igual período de 2014.

Adriano Gomes, sócio da Méthode Consultoria, comenta que a desaceleração da queda
da receita tributária gerada pelas empresas está relacionada com a base de
comparação. “No ano passado, a retração no faturamento das empresas foi muito
forte”, pontua o consultor.
Gomes afirma ainda que a desaceleração das baixas também aponta para uma
recuperação dos resultados negativos das empresas, ainda que de forma “lenta e
tímida”. Segundo ele, uma retomada mais vigorosa da atividade empresarial
dependerá das decisões a serem tomadas no campo da política econômica até o final
do ano.
De acordo com nota da Receita Federal, a arrecadação do IRPJ e da CSLL totalizou R$
101,7 bilhões no primeiro semestre deste ano, o que significou uma queda real de
5,92% em relação a igual semestre do ano passado.
A Receita explica que o recuo foi motivado pela ocorrência de arrecadação
extraordinária, em fevereiro de 2015, de cerca de R$ 3,500 bilhões, decorrente da
transferência de ativos entre empresas e pelo desempenho das modalidades de
tributação que recolhem com base no faturamento, especialmente nos setores não
financeiros (indústria, comércio e serviços, por exemplo).
Expectativa
O economista José Luiz Machado, que também é consultor empresarial, avalia que se
as projeções positivas para o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre se
confirmarem será possível esperar crescimento da arrecadação tributária de IRPJ e da
CSLL no primeiro semestre de 2017.
Consultorias estimam que o PIB do último trimestre do ano pode sair do campo
negativo, chegando a crescer cerca de 0,2% na margem, ou seja, em relação ao
terceiro trimestre.
No entanto, Machado explica que o movimento do PIB para o positivo não se traduz
imediatamente em alta de receita tributária. “Podemos dizer que, entre o desempenho
da atividade econômica e seu efeito na arrecadação, existe um período de três meses.
Isso porque o tributo recolhido em um mês está relacionado, muitas vezes, ao
faturamento que uma determinada empresa teve nos três meses anteriores”, elucida
o economista.
“O tributo pago em um mês nem sempre está relacionado com o faturamento realizado
naquele mesmo período. Isso vai mudando de modelo para modelo de tributação. E,
no Brasil, temos vários”, reforça.
Gomes acrescenta que muitas empresas, mesmo com a recuperação da atividade,
ainda terão dificuldade para retomar fluxo de caixa. Essa situação, para ele, também
pode atrasar o efeito positivo do PIB nas receitas federais.
“Há várias empresas que acabam entrando no Refis [refinanciamento de débitos
tributários federais], adiando, desta forma, a entrada de recursos nos cofres da União”,
ressalta o sócio da Méthode.
No total, a arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 617,2 bilhões
no primeiro semestre deste ano, registrando uma queda real de 7,33% na comparação
com o mesmo período de 2015. O resultado foi o pior para primeiros semestres nos
últimos seis anos. Somente em junho, o governo federal arrecadou R$ 98 bilhões,
retração real de 7,14 % ante igual mês de 2015.

Segundo a Receita, entre os principais fatores que influenciaram a arrecadação de
junho está a queda da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, com redução real de 8,45%.
O resultado sofreu o efeito da diminuição de 10,20% no volume de vendas de bens.
Houve ainda recuo no Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos
Industrializados vinculados à importação com queda de 28,38%.

Justiça do Trabalho promove mutirão para garantir pagamento de dívidas
trabalhistas
16/08/2016 – Fonte: Portal Contábil

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove de 19 a 23 de setembro a sexta
edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que este ano adota o slogan “A
justiça só é efetiva quando realizada por inteiro”.
O objetivo é promover um engajamento nacional para solucionar processos com
dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, quando há condenação, mas o
devedor não cumpre a decisão judicial.
“Queremos que as partes recebam os valores que lhes são devidos em processos já
julgados pela Justiça do Trabalho, mas que ainda não foram pagos”, afirma o
coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro
Cláudio Mascarenhas Brandão.
Durante a Semana, magistrados e servidores de 1º e 2º graus, das unidades judiciárias
e administrativas, vão se mobilizar, em regime de mutirão, em todas as regiões
brasileiras, representadas pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho.
Em 2015, na edição anterior da Semana, foram arrecadados mais de R$ 691 milhões
para o pagamento de dívidas trabalhistas.

Desafios
Um dos grandes desafios ao longo da Semana Nacional da Execução Trabalhista é
driblar os devedores que tentam burlar a Justiça. Alguns processos não são executados
por falta de recursos do devedor. Outros, por conta de situações onde os devedores
usam “laranjas” e “testas de ferro” para tentar enganar a Justiça e postergar os
pagamentos devidos.
“As ações de execução são voltadas para aquele devedor que não procura a Justiça
para quitar seus débitos e insiste em não cumprir o que foi determinado”, aplica o
ministro. “Nós da Justiça do Trabalho nunca fechamos as portas para aquele
empregador que tem dificuldades de cumprir a decisão e procura a Justiça na tentativa
de, junto ao credor, chegar a um consenso”.
A Justiça do Trabalho tem convênios com a Receita Federal e com outros órgãos para
acessar bancos de dados e ferramentas eletrônicas variadas para localizar e leiloar
bens de devedores, bem como obter as informações necessárias a uma execução
efetiva.
Como funciona?
A execução trabalhista é a fase do processo em que se impõe o cumprimento do que
foi determinado pela Justiça, o que inclui a cobrança forçada feita a devedores para
garantir o pagamento de direitos. A fase de execução só começa se houver condenação
ou acordo não cumprido na fase de conhecimento, em que se discutiu ou não a
existência de direitos.
A execução trabalhista é considerada um dos grandes gargalos da Justiça. Em muitos
casos, mesmo assinado um acordo, algumas empresas deixam de cumpri-lo. Em
outras situações, as partes divergem quanto ao valor da dívida e apresentam uma
série de recursos para contestar os cálculos, o que atrasa a conclusão dos processos.
Vasp: o maior devedor da Justiça do Trabalho
Há dez anos, o maior devedor trabalhista do país é a companhia aérea Vasp. O
processo é tão longo, extenso e complexo que existe uma Vara do Trabalho que cuida
apenas de processos deste réu, a chamada Vara Vasp, que fica na jurisdição do TRT2, em São Paulo. Atualmente, o passivo da companhia é de R$ 2 bilhões.
Os pagamentos estão sendo feitos por fases, de acordo com a disponibilidade
financeira. Na primeira fase, foram pagos os processos de trabalhadores vinculados
ao TRT da 2ª Região.
Foram beneficiados aproximadamente 5 mil trabalhadores, cada um recebendo entre
R$ 30 mil e R$ 150 mil, totalizando uma distribuição de R$ 280 milhões. Na segunda
fase, foram pagos os demais trabalhadores – aproximadamente 1.700 – espalhados
pelo restante do país, observando os mesmos critérios, dividindo um total de R$ 56
milhões.
Em 2016, a Vara Vasp chega à terceira fase, onde serão pagos os retardatários, ou
seja, aqueles trabalhadores que não se habilitaram inicialmente. Serão
aproximadamente R$ 70 milhões distribuídos para 1.900 pessoas.
A homologação destes pagamentos será feita no dia 19 de setembro, data de abertura
da Semana Nacional de Execução Trabalhista, e contará com a presença do
coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro
Cláudio Mascarenhas Brandão.
Planejamento Estratégico
Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais e baixar mais processos do que as
execuções iniciadas no período faz parte do Planejamento Estratégico do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Em 2015, foram iniciadas 452.123 execuções

e baixadas 519.322, o que resultou num saldo positivo de 67.199 processos. A ideia
é manter estes índices positivos em 2016, incentivando os TRTs a se engajarem cada
vez mais nesta questão.
Micro e pequenos industriais tem maior satisfação com suas empresas desde
janeiro
16/08/2016 – Fonte: DCI

A satisfação dos micro e pequenos industriais do Estado de São Paulo com os seus
negócios alcançou em julho o seu maior índice desde janeiro deste ano. Isto é o que
aponta a última pesquisa do DataFolha encomendada pelo Sindicato da Micro e
Pequena Indústria de São Paulo (Simpi), realizada entre os dias 14 e 27 de julho de
2016. As perguntas de avaliação remetem a junho e as de expectativas a agosto.
Segundo o levantamento, o índice de satisfação das micro e pequenas indústrias
(MPIs) chegou a 87 pontos em julho, ante 74 de junho. Para esse resultado, é
calculada a média entre a avaliação da empresa, que passou de 89 para 107 pontos,
além do faturamento que avançou de 67 para 83 pontos. A margem de lucro, que
também é considerada, subiu de 64 para 72 pontos.
Perguntados sobre a situação de suas empresas, 35% dos donos das MPIs
responderam que o momento é ótimo ou bom, sobre 29% registrado no mês anterior.
Os que consideram a situação regular passaram de 32% para 38%. A mudança mais
significativa ficou por parte dos que avaliam o momento como ruim ou péssimo. Na
passagem de junho para julho, esse índice caiu de 40% para 28%.
Em relação ao faturamento no mês anterior, a avaliação negativa teve queda, mas
continua com índice alto. Em junho, 51% consideraram o valor ruim ou péssimo, e,
em julho, o número baixou para 41%. Para 24%, o faturamento foi ótimo ou bom,
índice superior aos 18% obtidos no levantamento anterior. A receita foi avaliada como
regular por 35%, ante 30% do mês passado.
A margem de lucro foi considerada ótima ou boa por 16% dos empresários, enquanto
que para 39%, o resultado foi regular. Já 44% responderam que o resultado foi ruim
ou péssimo, número mais baixo desde janeiro deste ano.
Perguntados sobre a situação econômica do País, que é calculada bimestralmente,
88% avaliaram o momento como ruim ou péssimo. Apenas 2% consideram a situação
ótima ou boa, enquanto que 9% a veem como regular.
"Quando pegamos os dados econômicos, todos eles apresentam uma continuidade da
crise, mas numa velocidade de piora menor", explica o presidente do Simpi, Joseph
Couri.
A avaliação da situação política, que começou a ser calculada em maio deste ano pelo
Simpi, aponta que 22% consideram o governo Temer ótimo ou bom até o momento.

Para 49%, a gestão tem sido regular, enquanto que 14% consideram ruim ou péssimo.
Já 14% não souberam responder.
Expectativas
O índice de expectativa das MPIs teve o seu melhor resultado desde setembro de 2014,
quando atingiu 124 pontos. O resultado, que é a média entre avaliação da empresa,
faturamento e margem de lucro ficou em 114 pontos no levantamento atual.
Para Couri, o quadro é extremamente difícil, mas a pesquisa reflete que existe um
horizonte de expectativas por parte das MPIs. "O que vemos é um otimismo e uma
torcida pela melhora. A expectativa é que se os alguns dados se concretizarem,
teremos uma volta do crescimento da economia", analisa.
Crise dificulta recuperação judicial das empresas
16/08/2016 – Fonte: Contábeis.com
A definição da viabilidade econômica de uma empresa em crise passa por tantos
fatores que fazem do processo de recuperação judicial um dos mais complexos e
delicados tipos de processo.
Em um momento de grave crise econômica e incerteza política no Brasil, os
consumidores não são os únicos que sofrem. As empresas também são altamente
prejudicadas, como indica a forte elevação do número de recuperações judiciais no
país.
O número de recuperações judiciais requeridas em julho foi 4,2% superior ao
registrado em junho, segundo o Indicador Serasa Experian de Falências e
Recuperações. Já em relação a julho de 2015, os pedidos aumentaram 29,6% (de 135
para 175). O resultado é o maior para o mês de julho, após a entrada em vigor da
Nova Lei de Falências, segundo a Serasa. No acumulado do ano, já foram 1.098
pedidos de recuperação judicial.
Os grandes fatores para o crescimento do número de recuperações judiciais são
previsíveis: recessão econômica, queda da demanda, juroselevados e aumento da
dívida das empresas.
Vale a pena explicar melhor: o mecanismo da recuperação judicial foi inspirado na
legislação americana e foi desenhado para que empresas possam quitar dívidas com
credores e evitar a falência.
Em outras palavras, a recuperação judicial permite que a empresa continue
funcionando normalmente, diferentemente da falência, quando ela seria fechada e os
bens vendidos para os credores. A recuperação judicial foi criada no Brasil em 2005,
a partir da promulgação da Lei de Recuperação e Falência, para substituir a antiga
concordata.
As companhias que recorrem à lei ficam blindadas de cobranças de credores por 180
dias e devem elaborar um plano para recuperar a empresa. Esse plano precisa ser
aprovado pela Justiça e executado com sucesso pela companhia para o processo
chegar ao fim.
No entanto, é importante ressaltar que não são todas as empresas que podem
requerer a recuperação judicial. Existem alguns requisitos formais determinados na
Lei de Recuperação Judicial:

 o devedor não pode ser falido;
 não pode ter obtido concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos;
 não pode ter sido condenado anteriormente por crimes falimentares (fraude a
credores, violação de sigilo empresarial, divulgação de informações falsas, entre
outros).
O maior problema, contudo, está nos principais requisitos da recuperação judicial e
que podem ser traduzidos em um só termo: viabilidade econômica.
A definição da viabilidade econômica de uma empresa em crise passa por tantos
fatores que fazem do processo de recuperação judicial um dos mais complexos e
delicados tipos de processo. Devedor e credores são colocados em confronto e, mesmo
assim, são obrigados a colocar suas diferenças de lado em busca de uma solução de
mercado.
No entanto, muitas empresas brasileiras nem mesmo estão conseguindo recorrer ao
mecanismo da recuperação judicial e se veem obrigadas a declarar falência. De janeiro
a julho, foram realizados 1.058 pedidos de falência em todo o país, um aumento de
9% em relação aos 971 requerimentos efetuados no mesmo período em 2015.
Na comparação com janeiro a julho de 2014, o número de pedidos de falência subiu
13,4%. Do total, 559 foram de micro e pequenas empresas, 248 de médias e 251 de
grandes.
Certo é que enquanto não existir uma significativa melhora na economia e política
brasileira, veremos o constante aumento dos números de pedidos de recuperação
judicial e falência, decorrente da ausência de credibilidade para a atuação do mercado.

