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 REAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE 

 A HORA DO BRASIL 

 JUNKER DESENVOLVE NOVA PLATAFORMA PARA RETIFICAR VIRABREQUINS DE 

GRANDES DIMENSÕES COM CBN 

 NOVA ONDA DE JUDICIALIZAÇÃO AMEAÇA SAÚDE DO SETOR ELÉTRICO NACIONAL 

 O DIVÓRCIO RUA/URNA E O CONGRESSO 

 PROTESTOS DESTE DOMINGO SUPERARAM ABRIL, MAS FORAM MENORES QUE 

MARÇO 

 COM 60 MIL NA RUA, CURITIBA TEM 2ª MAIOR MANIFESTAÇÃO NO PAÍS PELO 

IMPEACHMENT DE DILMA 

 CENÁRIO DE RETRAÇÃO NA DEMANDA REFLETE NOS BALANÇOS DO 2º TRIMESTRE 

 TRABALHADORES DA MERCEDES-BENZ APROVAM ADESÃO A PROGRAMA DE 

REDUÇÃO DE JORNADA 

 BRASIL NEGOCIA ACORDO AUTOMOTIVO COM A COLÔMBIA 

 METALÚRGICOS DA GM TÊM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SEGUNDA 

 ALTA DOS PREÇOS ADMINISTRADOS EM 2015 SOBE DE 15,14% PARA 

15,20%, PROJETA FOCUS 

 ROBOTISTA: MÃO DE OBRA QUALIFICADA INEXISTENTE NO BRASIL 

 LUCROS DE EMPRESAS BRASILEIRAS CAEM PELA METADE NO PRIMEIRO SEMESTRE 

DE 2015 

 DÍVIDA COM ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO É RECORDE E ATINGE R$ 33,1 

BILHÕES 

 INADIMPLÊNCIA ENTRE CONSUMIDORES NO BRASIL SALTA 19,4% EM JULHO, 
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APONTA SERASA 

 VOLKSWAGEN FAZ RECALL DE 461 MIL CARROS NOS EUA E CANADÁ 

 DÓLAR JÁ AJUDA INDÚSTRIA A EXPORTAR, APONTA CNI 

 GENERAL MOTORS OFICIALIZA 798 DEMISSÕES NA PLANTA DE SÃO JOSÉ 

 APÓS 5 MESES EM LAYOFF, OPERÁRIOS DA VOLKS VOLTAM AO TRABALHO EM 

TAUBATÉ 

 VENDAS DA AUDI NA CHINA DESACELERAM E MERCEDES SOBE NO RANKING 

 METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ PROTESTAM CONTRA DEMISSÕES NA GM E 

INTERDITAM VIA DUTRA 

 ESPECIALISTAS CRITICAM MP QUE OBRIGA EMPRESAS A DECLARAR 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 BMW VIVE BOM MOMENTO NO BRASIL 

 SINOTRUK PEDE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA FÁBRICA 

 WEBMOTORS CHEGA AOS 20 ANOS SEM CRISE 

 ÔNIBUS ELÉTRICO DA BYD CHEGA EM SÃO PAULO 

 LUCRO DA PACCAR CRESCE 39% NO 1º SEMESTRE 

 FUNCIONÁRIOS DA MELLING ADEREM AO PPE EM DIADEMA 

 MERCEDES-BENZ ANUNCIA NOVO VP DE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

 FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS CAEM 20% ATÉ JULHO 

 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ACREDITAM EM QUEDA DA ECONOMIA TAMBÉM EM 

2016 

 UBERLÂNDIA INICIA PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 CONTRATAÇÃO DE ALTOS EXECUTIVOS CRESCE NO 1º SEMESTRE 

 ECONOMISTAS JÁ PREVEEM QUEDA DO PIB EM 2016, SEGUNDO RELATÓRIO 

FOCUS 

 FIAT CHRYSLER FAZ RECALL DE 85.816 CHRYSLER 200 

 CSN APRESENTA NOVA CERTIFICAÇÃO DAS RESERVAS MINERAIS DE 3,0 BILHÕES DE T 

DE MINÉRIO DE FERRO 

 TUPER FORNECE SOLUÇÕES EM AÇO PARA AS OBRAS DAS OLIMPÍADAS 
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Reação em tempos de crise 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Os dias ruins da economia brasileira – sem sinais de recuperação até esses meados de 

2015 – andam mexendo não só com os costumes da população. Mexem, também, com os 
discursos. Depois de mais de uma década de relativa bonança, os brasileiros começam a 
reagir, tal como faziam em tempos idos.  

 
Não era agradável, mas de Norte a Sul, na época da inflação galopante, joões e marias 

sempre davam um jeitinho de economizar as finanças da casa. Estava na conta. Parece 
que a gente esqueceu como fazia – a palavra de ordem, agora, é se lembrar como se faz 
para lidar com a crise. 

 
Uma zapeada pelos canais de televisão e uma folheada nos jornais e revistas são o 

bastante para perceber o esforço de “puxar pela memória”. Matérias aqui e ali se ocupam 
de provocar a criatividade em tempos de crise e o empreendedorismo, de modo que não 
fiquemos esperando por milagres. Como sempre foi, ao longo de todo o século 20, o 

melhor negócio é pedir licença e ir à luta. Eis o grito de guerra. 
 

Mas, nesses idos dos anos 2000, o andar da carruagem é mais veloz do que em outras 
épocas. A ação e reação exigem destreza extra para lidar com a nova ordem das coisas – 
laços comunitários mais frágeis, mercado mais agressivo. A palavra empreendedorismo 

vem à tona – até quase sufocar. 
 

O momento é de apresentar a ciência criativa, a inteligência aplicada à arte de vender, 
construir, relacionar 
 

Uma boa pista é considerar que empreender não se resume a abrir uma portinha, quesito 
no qual brasileiros em tempo de penúria são experts. Aos fatos. Pesquisa da Global 

Entrepreneurship Monitor, da London Business School, publicada temos atrás apontou que 
um terço dos nascidos no Brasil – entre 18 e 64 anos – é seu próprio patrão. O estudo 
abrange 68 países e o nosso está no topo da conversa. Por essa lógica, seria a meca do 

empreendedorismo, o que não corresponde à realidade. 
 

De acordo com o empresário Pedro Luiz Passos, do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi) – um dos comentaristas da pesquisa –, os inúmeros 
brasileiros que comandam negócios próprios o fazem por contingência da condição 

CÂMBIO 
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 Compra Venda 

Dólar 3,472 3,473 

Euro 3,846 3,847 
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econômica. Não raro, dedicam-se à prestação de serviços e carecem de informações e 
treinamento para o empreendedorismo. Problema deles? Não – problema de todo mundo. 
 

Em meio à avalanche de informações sobre como se virar em tempos bravos, como abrir 
uma empresa, como economizar – entre tantos outros conteúdos necessários para reagir 

–, urge que a sociedade organizada, nas mais diversas esferas, ofereça um pouco mais. É 
preciso mostrar não só o caminho para pagar as contas até que surja um emprego numa 
corporação, por exemplo.  

 
O momento é de apresentar a ciência criativa, a inteligência aplicada à arte de vender, 

construir, relacionar. A tamanha complexidade que atingimos dispensa amadorismos, 
embora o modo de operar essa situação nem sempre seja um bicho de sete cabeças. É 
difícil, mas não é o juízo final. 

 
Em miúdos, o “mexer-se”, a toque de caixa, como se dizia, pode ser planejado e inclui 

aprendizado. Comunicação, relacionamento com o público, relação com o consumidor, 
finanças, análise de mercado etc. são trocas vitais, não são o mal travestido.  
 

Não podemos esquecer que as universidades têm papel importante nessa tarefa, assim 
como os gestores municipais. Um bom investimento para esses setores seriam os 

laboratórios, incubadoras, start-ups em geral, de modo a criar mecanismos para que os 
jovens, em especial, se ponham a empreender com um mínimo de segurança. 

 
Definitivamente, ter um olho sempre no jovem não é o nosso forte. Diferentemente da 
Inglaterra, por exemplo, um dos países que têm na captação de talentos um expediente 

comum, uma política de governo, tendemos a deixar passar os nossos guris e gurias mais 
promissores. Inclua-se os bons de futebol.  

 
Poderíamos ter aprendido a lição do ministro Chris Smith, que na década de 1990 ensinou 
a Inglaterra a nunca perder de vista um estudante com habilidades extraordinárias nesse 

ou naquele campo. Pois é – a gente pode aprender. 
 

E não é a única lição de casa. A outra é praticar a subsidiariedade – questão chave nesta 
conversa dura como pedra. A propósito, saímos feios em mais uma fotografia. Ranking do 
Banco Mundial – o Doing Business 2015 –, com 189 países, mostrou o país quase na 

lanterníssima (120.ª posição) quando o assunto é burocracia.  
 

Vimos esse filme antes: na maior e mais rica cidade do Brasil, São Paulo, um 
microempresário costuma esperar mais de 100 dias para fechar a papelada e atuar na 
legalidade. Se seu estabelecimento precisar de uma reforma, a situação piora ainda mais 

– um alvará de construção tende a se arrastar por 400 dias. A quem interessar possa: 
ajudem a fila a andar. Já são horas. 

 

A hora do Brasil 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Dilma não completou um ano de governo, mas o clima é de fim de festa. Escrevo este 
artigo antes das manifestações marcadas para domingo, dia 16 de agosto. Espero que 

tenham sido pacíficas, e não contaminadas por grupos ideológicos interessados em 
aprisionar os sentimentos da sociedade e inibir protestos democráticos legítimos.  

 
O que quer que tenha acontecido, caro leitor, ninguém conseguirá silenciar o grito de 
indignação do brasileiro honrado e trabalhador, mas profundamente revoltado com a 

gangue mafiosa que tomou conta do Estado brasileiro.  
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Dilma Rousseff está agonizando, isolada no seu desligamento da realidade, na sua penosa 
arrogância, no desgoverno provocado por sua incompetência, acuada pelos resultados 
evidentes do maior estelionato eleitoral da nossa história, desmentida pela força dos fatos 

e dos números. A presidente da República só tem uma saída digna: a renúncia. 
 

Dilma Rousseff, não nos iludamos, é uma peça pequena, quase inexpressiva, de uma 
engrenagem perversa de perpetuação do poder montada pelo ex-presidente Lula e pelo 
PT. A máquina lulopetista começa a ranger graças ao excelente trabalho técnico de um 

jovem magistrado, ao respaldo investigativo da imprensa e ao maciço apoio da sociedade 
brasileira.  

 
Dilma desceu ao fundo do poço. E Lula, o criador, escorrega com ela. O ex-presidente, 
astuto e rápido no jogo, tenta uma nova metamorfose. Armado de um cinismo que se 

aproxima do ridículo, Lula ensaia críticas ao seu partido e tenta assumir a posição de uma 
vestal. Não cola. Todos, até mesmo os mais ingênuos, sabem que Lula está no topo da 

pirâmide. É o chefe. 
 
A presidente da República só tem uma saída digna: a renúncia 

 
O ex-presidente está tenso. Assombra-o, sobretudo, o avanço das delações premiadas. Só 

isso explica sua patética participação no último programa político do PT levado ao ar em 
cadeia nacional de televisão. Lula está desestabilizado por uma razão muito simples: a 

mentira escancarou-se, a punição aproxima-se, a estrela petista apagou-se. 
 
Vivemos um momento difícil e perigoso. Os assaltantes do dinheiro público e os 

estrategistas do projeto de perpetuação no poder, fortemente atingidos pela solidez das 
nossas instituições democráticas, não soltarão o osso com facilidade. Farão qualquer coisa 

para não perder a boquinha. O clima não está legal.  
 
O país está radicalizado graças à luta de classes tupiniquim do “nós e eles”. Há riscos no 

horizonte. Mas precisamos acreditar no Brasil e na capacidade de recuperação da nossa 
democracia. A sociedade amadureceu. O exercício da cidadania rompeu as amarras dos 

marqueteiros da mentira. E a imprensa, o velho e bom jornalismo, está mostrando sua 
relevância para a sobrevivência da democracia e das liberdades. 
 

Afinal, qual é a perversidade que deve ser creditada na conta dessa imprensa tão 
questionada por Lula? A denúncia de recorrentes atos de corrupção que nasceram à 

sombra da cumplicidade do ex-presidente? 
 
Chegou a hora da verdade para governantes e políticos. A sociedade está cansada da 

empulhação. Os culpados pela esbórnia com dinheiro público, independentemente da 
posição que ocupem na cadeia corruptora, devem ser exemplarmente punidos. E isso não 

significa, nem de longe, ruptura do processo democrático, golpismo ou incitamento à 
radicalização. 
 

Lula e Dilma são responsáveis pelo descalabro da Petrobras. Diante das surpreendentes 
proporções do esquema de corrupção armado dentro da maior estatal brasileira com o 

objetivo de carrear recursos para o PT e seus aliados, não surpreende que os dois 
presidentes da República no poder durante o período em que toda essa lambança foi 
praticada soubessem perfeitamente o que estava ocorrendo.  

 
Dilma Rousseff foi reeleita legitimamente presidente da República. Isso não significa, por 

óbvio, admitir barreiras protetoras absurdas ou chancelas de impunidade. Todos, incluídos 
a atual presidente e seu antecessor, podem e devem ser responsabilizados e punidos por 
seus atos. 

 



Assistimos ao ocaso de um modelo político corrupto, autoritário e hegemônico e ao novo 
momento, menos ingênuo e mais amadurecido, da nossa jovem democracia. Chegou a 
hora do Brasil.  

 
(Carlos Alberto Di Franco é jornalista) 

 

Junker desenvolve nova plataforma para retificar virabrequins de grandes 
dimensões com CBN 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
 

 
 

 
 

"Como a tecnologia CBN da Junker é tão economicamente viável, não existe alguma 

máquina para retificar virabrequins de grandes dimensões?”, perguntavam cada vez mais 
os clientes da Junker.  

 
Os especialistas em máquinas retificadoras pesquisaram e constataram: por um lado, em 

nível global, as máquinas instaladas para a retificação de virabrequins de grandes 
dimensões são na sua maioria obsoletas.  
 

De outro lado, observa-se uma redução do tamanho dos motores para navios e 
geradores, pois várias partesmenores são mais fáceis de manusear,ao invés de partes 

maiores.  
 
Devido a este fator, foi criada uma demanda maior para uma necessidade de métodos 

produtivos mais eficazes com máquinas novas. Frente a esta situação, a Junker decidiu 
desenvolver uma plataforma maior, com vários aprimoramentos técnicos. 

 
A nova plataforma será aplicada primeiramente na série Jucrank, para a retificação de 
virabrequins de grandes dimensões. Uma vez que estas peças podem pesar até 1.000 kg, 

a preparação em si já é um grande desafio.  
 

Para o ajuste dos conjuntos da mesa, a Junker desenvolveu uma guia com um sistema de 
medição linear integrado. Assim, o operador posiciona primeiramente o cabeçote porta 
peça e em seguida posiciona a luneta. 

 
Nova luneta desenvolvida controlada por CNC 

Para permitir o processamento de peças tão instáveis, a Junker teve de desenvolver uma 
luneta própria. As existentes no mercado são super dimensionadase pesadas, portanto 
inadequadas para afabricação precisa de virabrequins de grandes dimensões.  

 
As novas lunetas,que estão sendo patenteadas, são controladas por CNC com apenas um 

eixo, com isto a estabilidade e rigidez aumentam significativamente. É possível controlar 
individualmente cada uma das,no máximo, 11 lunetas, e associá-las a qualquer momento, 
mesmo durante o processo, a uma estação de retificação.  

 
Esta tecnologia chave faz com que a sequência do processo de retificação se torne muito 

mais flexível. Para realizar este desenvolvimento,a Junker alterou o comando tradicional 
para um controle de alto desempenho.Na versão mais simples do modelo Jucrank 8já é 
equipado com 24 eixos CNC. 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13360-junker-desenvolve-nova-plataforma-para-retificar-virabrequins-de-grandes-dimensoes-com-cbn
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13360-junker-desenvolve-nova-plataforma-para-retificar-virabrequins-de-grandes-dimensoes-com-cbn
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/217024-erwin-junker-maquinas-ltda


Medição integrada  
Os virabrequins de grandes dimensões são produzidos sobretudo em pequenas séries, por 
vezes,individualmente. Além disso, os elevados custos de forjaria e de têmpera e um 

eventual errona produção poderiam ser desastrosos. A JUNKER resolve estes problemas 
agora com uma medição integrada. 

 
Primeiramente, os dois rebolos individualmente montados em um cabeçote porta rebolo 
com um eixo X e Z próprios desbastam os mancais e moentes. Os diâmetros também são 

medidos “in process”.  
 

A retificadora revela-se ainda simultaneamente como uma máquina de medição, uma vez 
que mede totalmente a peça após a préretificação, como: a conicidade de cada elemento, 
as larguras dos mancais e moentes, o meio curso dos moentes, portanto quase todas as 

características. 
 

Com base nos dados de medição, a Jucrank 8 retifica a etapa de acabamento, utilizando 
para tanto o eixo WK para o qual foi realizado um desenvolvimento tecnológico avançado, 
elaborado pela Junker.  

 
Durante a retificação, o cabeçote gira, compensando assim os erros de conicidade. Esta 

tecnologia permite que a retificadora crie um formato de perfil único para cada mancal e 
moente, e se necessário, com um abaulado específico. Se assim desejado, com esta 

funcionalidade, a máquina trabalha também as duas extremidades dos eixos, que 
dispõemde um cone (característica habitual dos virabrequins de grandes dimensões) e 
nenhum flange ou espiga.  

 
Deste modo, ovirabrequim forjado fica totalmente retificado e pronto para ser montado, 

isto em apenas uma fixação. Particularmente sustentável: virabrequins usados poderão 
ser medidos através deste mesmo processo e para efeitos de reparo poderão ser 
novamente retificados. 

 
Com potencial para além de virabrequins de grandes dimensões 

As duas primeiras máquinas foram encomendadas para a retificação de virabrequins de 
grandes dimensões, mas existe enorme potencial para outras aplicações – como por 
exemplo,cilíndros de impressão para a indústria gráfica, eixos para 

geradores/compressores.  
 

A Junker desenvolveu a primeira Jucrank 8 para o seu Centro de Tecnologia no intuito de, 
juntamente com os seus clientes, desenvolver e testar novas aplicações rentáveis. 
 

Nova onda de judicialização ameaça saúde do setor elétrico nacional 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
Os desdobramentos da crise energética chegaram com força aos tribunais, onde está 

ocorrendo uma nova onda de judicialização de temas que podem fragilizar ainda mais o 
setor elétrico brasileiro. Além da “guerra de liminares” envolvendo obras atrasadas, três 
questões importantes também foram parar na Justiça: o recolhimento do ICMS da 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-onda-de-judicializacao-ameaca-saude-do-setor-eletrico-nacional-7wubney185pa7hpdpqqkk4fty


energia; o pagamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE); e o 
questionamento sobre a responsabilidade pelo risco hidrológico, que tem levado prejuízo 
bilionário à área de geração (leia mais nesta página).  

 
No Paraná, pelo menos cinco empresas conseguiram reduzir na Justiça o ICMS pago sobre 

dois componentes da conta de luz - as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (Tust) 
e de distribuição (Tusd).  
 

O argumento de que o tributo deve incidir apenas sobre o valor da mercadoria, e não 
sobre o seu transporte, teve parecer favorável na Justiça paranaense e em outros estados 

também, onde decisões semelhantes estão se replicando.  
 
Neste caso específico, os sucessivos aumentos na tarifa de energia foram determinantes 

para que as empresas recorressem à Justiça para tentar amenizar parte desse ônus, 
lembra o advogado Atila Mello, do Castilho &ScafManna Advogados, que defende clientes 

com essa demanda. “O assunto ainda é novo, mas pode levar a uma enxurrada de ações 
nos estados”, avalia. 
 

Os atrasos nas obras do setor são outra fonte de disputas judiciais. Pronta desde o início 
deste ano, a usina de Teles Pires, no Mato Grosso, com 1.820 megawatts (MW) de 

potência, ainda não gerou a energia porque a linha de transmissão não está pronta. O 
consórcio dono da hidrelétrica entrou na Justiça para cobrar o prejuízo do responsável 

pela malha, o consórcio Matrinchã, formado pela chinesa State Grid e pela Copel.  
 
Casos como este se repetem aos montes no setor elétrico brasileiro em obras transmissão 

e geração. Liminares protegem as empresas da responsabilidade pelos atrasos com base 
em alegações como problemas com as liberações de licenças ambientais e greves de 

trabalhadores nos canteiros de obras.  
 
Argumentos como esse já foram utilizados, por exemplo, pelas hidrelétricas de Santo 

Antônio, Jirau e Colíder, da Copel, cuja primeira turbina deve entrar em operação no 
segundo semestre de 2016, com quase dois anos de atraso em relação ao cronograma 

original previsto no contrato.  
 
As distribuidoras que contrataram a energia dessas obras atrasadas precisam recorrer ao 

mercado livre, onde o preço é maior, para atender suas demandas. 
 

Negociação 
Enquanto os processos se multiplicam nos tribunais, o governo corre para evitar que 
temas espinhosos ganhem corpo na Justiça. No momento, a maior ameaça é a tese de 

que as geradoras não devem pagar pelo custo maior da energia por causa da seca.  
 

Uma série de liminares livram as principais geradoras das perdas geradas pelo déficit de 
geração hídrica, o chamado GSF, elevando o risco de inadimplência na liquidação dos 
contratos feita mensalmente na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 

 
 Só neste ano, o rombo estimado pelas empresas com a geração abaixo da garantia física 

é de quase R$ 20 bilhões. “Esta é, sem dúvida, a questão com o maior potencial de 
prejuízo e danos para o mercado porque afeta todo o processo de liquidação da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)”, afirma Cristopher Vlavianos, presidente 

da Comerc Energia. “Se não for resolvido logo, esse problema pode travar o mercado”, 
acrescenta.  

 
O governo tenta convencer as empresas a desistirem das liminares e costura uma solução 
para o problema. Uma das propostas inclui a transferência desse custo para o 



consumidor, por meio de um sistema semelhante ao de bandeiras tarifárias, que tem 
amenizado o problema de caixa das distribuidoras.  
 

Redução do ICMS na Justiça favorece empresas que não têm direito à 
compensação 

O argumento de que o ICMS deve incidir apenas sobre o valor da energia, e não sobre o 
seu transporte, tem sido acolhido pela Justiça de vários estados brasileiros. Nem todas as 
empresas que entrarem na Justiça, contudo, terão ganhos significativos com uma decisão 

favorável, ressalta Elton Lacerda Dutra, coordenador do contencioso tributário do 
Martinelli Advogados Paraná. 

 
Segundo ele, a via judicial tem se mostrado mais viável para prestadores de serviços - 
como hotéis, shoppings e hospitais - que não têm a possibilidade de compensar créditos 

de ICMS, como faz a indústria, por exemplo. “É importante avaliar, pois nem sempre 
haverá um ganho direto com a ação. Há casos em que a economia não compensa”, diz 

Dutra.  
 
A rede curitibana de hotéis Deville é uma das cinco empresas paranaenses que 

conseguiram na Justiça liminares impedem a cobrança do ICMS sobre as tarifas Tust e 
Tusd, reduzindo assim a base de cálculo do imposto cobrado na fatura. Depois de trocar 

equipamentos, substituir lâmpadas frias por LED e utilizar geradores em horários de 
ponta, a empresa recorreu à Justiça para tentar amenizar o peso crescente da tarifa de 

energia no custo de operação. 
 
A empresa obteve decisões favoráveis em caráter liminar nos estados do Mato Grosso, 

Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul que devem representar uma economia de até 2% 
na fatura total de energia, estima Nivaldo Ramalho de Oliveira, diretor administrativo-

financeiro da rede Deville.  
 
“Depois da folha de pagamento e dos encargos, a energia elétrica é o nosso terceiro 

maior custo. Parece pouco, mas a possibilidade de a cobrança retroativa dos últimos cinco 
anos acrescido de correção monetária nos motivou”, afirma.  

 
Do primeiro semestre de 2014 para cá, o peso da energia em relação à receita total da 
rede passou de 3,39% para 5,14%, alta de quase 36%. Apesar de já poder se beneficiar 

da liminar, a rede decidiu depositar o valor em juízo até uma decisão final da Justiça. 
 

BARREIRA ROMPIDA 
A Medida Provisória 579 abriu caminho para uma série de processos que correm na 
Justiça. Da renovação das concessões ao rateio bilionário dos custos de acionamento das 

termelétricas, a maior parte das novas ações são desdobramentos da MP 579 de 
2012,que reduziu a conta de energia em quase 20% em troca da renovação antecipada 

das concessões.  
 
“Antes da MP, os agentes evitavam entrar na Justiça até o último instante por se tratar de 

um setor muito regulado, com muita interferência do governo e financiado pelo 
basicamente por bancos estatais. A partir da MP, toda vez que um agente se sente 

prejudicado, ele entra na Justiça”, afirma Cristopher Vlavianos, presidente da Comerc. 
 

O divórcio rua/urna e o Congresso 

17/08/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Já não importava tanto o número de manifestantes, ao contrário do que ocorrera no ato 

contra Dilma Rousseff de março. Naquela ocasião, só uma multidão na rua demonstraria o 
tamanho do repúdio à presidente. Agora, nem tanto.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/2015/08/1669544-o-divorcio-ruaurna-e-o-congresso.shtml


O Datafolha se antecipou, com sua pesquisa que mostra a impopularidade recorde de 
Dilma. É óbvio que seria impraticável colocar nas ruas todos os que estão descontentes 
com Dilma ou, até mesmo, o número relativamente menor dos que defendem o 

impeachment.  
 

De todo modo, a massa que desfilou neste domingo (16) é a corporificação a quente dos 
gráficos frios da pesquisa de (im)popularidade.  
 

Gente na rua sempre impressiona, ainda mais em um país de escassíssima tradição de 
mobilização popular –e, pelo amor de Deus, não me venham os hidrófobos governistas ou 

esquerdistas dizer que não era povo quem estava nas ruas, era a classe média.  
 
Sim, era. Mas todas as mobilizações de massa no Brasil foram, sempre, coisa de classe 

média, inclusive (e principalmente) aquelas que a esquerda aplaudiu. Essa falsa polêmica 
(povo x classe média) ou a contagem de cabeças (mais gente/menos gente) é inócua. O 

relevante é perguntar o que vem agora que o público já deixou a rua.  
 
Eu não sei, até porque sou incapaz de fazer previsões, a não ser sobre o passado –e, no 

Brasil, até o passado pode surpreender. Arrisco, no entanto, um palpite, com toda a 
precariedade dos palpites: pouco ou nada de realmente significativo decorrerá dos 

protestos.  
 

Por uma razão básica: há uma profunda desconexão entre a rua e o disfuncional sistema 
político brasileiro e entre as urnas e a superestrutura política. Exemplo de irracionalidade: 
o PT elegeu a presidente, com mais de 50% dos votos, mas não tem nem remotamente a 

maioria do Parlamento.  
 

Se tivesse, o governo Dilma 2 seria outro, certamente mais bem avaliado, não pelas 
qualidades do PT, mas pelo fato de que pior do que está não pode ficar. Da mesma forma, 
o PSDB, que ficou perto dos 50%, não tem no Congresso representatividade 

minimamente equivalente.  
 

Consequência: as massas que ocuparam as ruas não têm com quem negociar a criação 
das condições para o impeachment, que só pode se dar pelo Congresso, já que foi 
desterrada felizmente pela história a hipótese de golpe militar, só defendida por uma 

minoria de hidrófobos da direita.  
 

A falta de funcionalidade política leva a um quadro paradoxal: o partido que elegeu a 
presidente não tem maioria para impor um programa que possa resgatá-la do fundo do 
poço (no discutível pressuposto de que um e outra tivessem competência para tanto).  

 
O partido que ficou em segundo lugar, por sua vez, tampouco tem maioria para costurar a 

saída da presidente. Resultado: a governabilidade caiu no colo do PMDB, que não teve um 
único miserável voto para a Presidência (a carinha do vice, peemedebista, nem aparece 
na urna eletrônica).  

 
Logo, não tem compromissos nem com a presidente, nem com o país, nem com a rua. A 

não ser que esta resolva rugir com mais força do que a demonstrada até agora.  
 
(Clóvis Rossi- É repórter especial. Ganhou prêmios Maria Moors Cabot (EUA) e da 

Fundación por un Nuevo Periodismo Iberoamericano). 
 

 
 



Protestos deste domingo superaram abril, mas foram menores que março 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
Os protestos contra a presidente Dilma Rousseff deste domingo (16) reuniram um público 

maior do que as manifestações de abril, mas menor do que as de março. De acordo com 
estimativas da Polícia Militar nos Estados, o público total que compareceu aos protestos 

deste domingo nas capitais de 25 estados mais o Distrito Federal foi de cerca de 613 mil.  
 
Em abril, haviam sido 521 mil e, em março, 1,7 milhão. A única capital que não registrou 

protestos foi Porto Velho (RO). Os números deste domingo e de abril não incluem os 
manifestantes do Rio e do Recife, onde a PM não liberou estimativas. Organizadores 

estimam os públicos em 100 mil e 50 mil, respectivamente.  
 
Em São Paulo, cerca de 135 mil pessoas foram à Avenida Paulista, de acordo com 

levantamento feito pelo Datafolha, desde as 14h. Na manifestação de abril, a estimativa 
do instituto foi de 100 mil pessoas.  

 
A Polícia Militar estimou o público presente neste domingo em 350 mil. Nas manifestações 
de abril, a estimativa da PM era de 275 mil pessoas e, nas de março, de 1 milhão.  

 
Pelo Brasil 

Em Brasília, onde os manifestantes começaram a seguir em direção à Esplanada dos 
Ministérios por volta das 10h30, 25 mil pessoas participaram do protesto, segundo a 
Polícia Militar. De acordo com os movimentos que organizaram o ato, o público foi de 45 

mil.  
 

Em março e abril do ano passado, atos semelhantes reuniram 45 mil e 25 mil pessoas na 
capital federal, de acordo com a PM.  

 
No Rio, manifestantes lotaram parte da orla de Copacabana com faixas e cartazes contra 
Dilma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Ainda não há estimativa de 

público – no protesto de abril, a PM do Rio não divulgou números –, mas os organizadores 
falaram em 100 mil presentes. Em março, a PM calculou 100 mil presentes.  

 
Em Salvador, a PM estimou 4.000 pessoas no Farol da Barra. Em Belém, os policiais 
contaram 1.500 pessoas na região central da cidade. Em Maceió, a estimativa da polícia é 

de 10 mil participantes.  
 

Político 
Em Belo Horizonte, a manifestação anti-Dilma contou com a presença do presidente do 
PSDB, senador Aécio Neves (MG), derrotado nas eleições presidenciais de 2014. Foi a 

primeira participação do tucano nos atos contra o governo.  
 

Vice na chapa de Aécio, o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) participou do ato em 
Brasília e avaliou que, independentemente do número de manifestantes nas ruas, a 
rejeição à presidente Dilma Rousseff é “oceânica”.  

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/protestos-deste-domingo-superaram-abril-mas-foram-menores-que-marco-c0fd98bf77c6nrjyytcmcuyau
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/manifestacao-reune-350-mil-pessoas-em-sao-paulo-segundo-a-pm-cz0krkak1u7waq8ig8w743rc6
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/nao-importa-o-tamanho-da-manifestacao-a-indignacao-e-enorme-diz-aecio-3bb57g1vq7g0dm9yly9jbq0py


Segundo ele, o alívio dado ao Palácio do Planalto na última semana, quando foi 
apresentada agenda de reformas pelo PMDB no Senado Federal para superar a crise 
econômica, tem “fôlego curto”.  

 
A manifestação de Brasília teve ainda participação de políticos do PMDB, como o deputado 

Jarbas Vasconcelos (PE), que defendeu a renúncia de Dilma e a saída do presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), do cargo.  
 

Em São Paulo, o senador José Serra (PSDB) foi às ruas e ouviu pedidos e cobranças dos 
manifestantes. Ele elogiou os protestos. “É emocionante. Não tem sindicato, não tem 

partido por trás. Nem nas Diretas foi assim”, disse. 
 

Com 60 mil na rua, Curitiba tem 2ª maior manifestação no país pelo 
impeachment de Dilma 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
Curitiba teve a segunda maior manifestação no país pelo impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, neste domingo (16).De acordo com dados da Polícia Militar, cerca de 60 

mil pessoas foram às ruas no centro da capital paranaense.  
 

Além de exigirem o afastamento da presidente, as reivindicações mais ouvidas foram pelo 
fim da corrupção, pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por respeito ao 

juiz federal Sergio Moro, ovacionado como herói pelos manifestantes.  
 
Apenas São Paulo (350 mil) reuniu mais pessoas no ato contra o governo. Goiânia chegou 

a ser anunciada à frente de Curitiba, mas a PM local baixou consideravelmente a 
estimativa apontada pelos organizadores – caiu de 70 mil para 10 mil.  

 
No comparativo com as manifestações anteriores, a deste domingo teve menos gente que 
a mobilização de 15 de março (80 mil adesões) e mais que a de 12 de abril (40 mil). 

Todos os cálculos são da PM.  
 

A concentração para o ato ocorreu na Praça Santos Andrade, de onde a passeata partiu 
por volta das 14h45. De lá, os três carros de som que lideravam o protesto partiram em 
direção à Boca Maldita. Chegando ao local a multidão se aglomerou no trecho que ia 

desde a frente do Edifício Garcez até a esquina da Rua XV de Novembro com a Rua 
Marechal Floriano Peixoto. 

 
O clima do ato repetiu as edições anteriores. Apitos, buzinas e camisetas da seleção 
brasileira davam ao Centro a aparência de Copa do Mundo. Muitas famílias, inclusive 

crianças de colo e idosos compareceram. “Dilma Rousseff, Lula e o PT são a própria crise. 
Com eles no poder não é possível mudar nada. Tudo que está acontecendo agora é de 

responsabilidade deles”, afirmou o professor João Martinho Meira.  
 
A passeata parte da Praça Santos Andrade, em frente à UFPR. Robert Leh/Gazeta do 

Povo/ Monarca Imagens 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/serra-ouve-pedidos-e-cobrancas-de-manifestantes-na-av-paulista-27ime8z8utrhdt2i5uogwlhra
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http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/com-60-mil-na-rua-curitiba-tem-2-maior-manifestacao-no-pais-pelo-impeachment-de-dilma-5i9c3d0a6rvzh8auvlmkq4206


Moro 
Sergio Moro, o juiz responsável pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, não esteve 
presente no protesto, mas seu nome foi o mais aclamado. Além das constantes pedidos 

por palmas para o magistrado por parte dos organizadores do ato, vários manifestantes 
traziam cartazes e faixas com mensagens de apoio.  

 
Foi o caso da engenheira Cyntia Mara Moreira Batista, que trouxe à manifestação os pais, 
irmãos e cunhados. “Estamos aqui principalmente pelo Sergio Moro, pelo Ministério 

Público e pela Justiça de forma geral. É disso que a gente precisa hoje, moralidade para o 
país”. 

 
O procurador geral da República, Rodrigo Janot, também foi citado em alguns momentos 
do ato, mas não recebeu o mesmo apoio por parte dos manifestantes. “Temos que 

pressionar o procurador geral Rodrigo Janot para que ele cumpra o seu dever e revele se 
está do lado do povo ou do PT”, dizia ao microfone um dos líderes do Movimento Brasil 

Livre, condutor de um dos carros de som.  
 
Outros grupos identificados que marcaram presença foram a frente apartidária Curitiba 

Contra a Corrupção, o movimento Laços de Apoio ao Brasil e o Movimento Federalista.  
 

Policiamento 
A movimentação de policiais militares no centro da capital foi intenso, mas o esquema de 

segurança foi montado apenas para acompanhar o protesto e prevenir crimes comuns, 
como roubos e furtos, conforme informou o major Alex Breunig, à frente da operação.  
 

Embora não haja registro de confronto entre polícia e manifestantes, a corporação deixou 
a postos motocicletas, viaturas, um helicóptero e o batalhão de choque. Houve, no 

entanto, duas pessoas feridas, que alegaram ter sido agredidos por terem se posicionado 
contra a pauta das manifestações. Um deles vestia uma camisa com o retrato de Che 
Guevara. 

 

Cenário de retração na demanda reflete nos balanços do 2º trimestre 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
As dificuldades no cenário macroeconômico brasileiro, que já vinham se desenhando nos 

últimos trimestres, se tornaram ainda mais evidentes nos balanços das companhias 
abertas brasileiras de abril a junho deste ano.  
 

As empresas vêm sofrendo principalmente com a queda da atividade no mercado interno 
e com os juros, o dólar e a inflação altos. Além disso, atravessaram o trimestre na 

expectativa de piora nas notas de crédito soberano, o que foi confirmado na semana 
passada pela Moody’s.  
 

A agência rebaixou o rating brasileiro em um degrau, mas manteve o grau de 
investimento. A perspectiva que passou de negativa para estável deu um fôlego de mais 

ou menos seis meses, segundo analistas, para que o País encontre um caminho para 
organizar suas contas, mantendo por ora o selo de investment grade. 
 

Para se adequar ao quadro do trimestre encerrado em junho, as companhias promoveram 
ajustes mais fortes, como redução de estoques, de custos com pessoal e investimentos. 

Praticamente todos as áreas têm enfrentado queda na demanda.  
 
“O que temos visto em geral é um recuo na receita operacional das companhias, em 

alguns setores mais, outro menos, mas sobretudo no que se refere ao mercado interno”, 
comenta Marco Aurélio Barbosa, analista da CM Capital Markets.  

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/duas-pessoas-ficam-feridas-em-tumulto-durante-protesto-em-curitiba-0mcrxrrsuz4hlmup5egbvkjza
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/duas-pessoas-ficam-feridas-em-tumulto-durante-protesto-em-curitiba-0mcrxrrsuz4hlmup5egbvkjza
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/cenario-de-retracao-na-demanda-reflete-nos-balancos-do-2-trimestre-bmikeb06zb28ptjoeeg1twq3q


Um exemplo é a Petrobras, cujo volume total de derivados vendidos no mercado 
doméstico recuou 7,9% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do 
ano passado. A comercialização de diesel, principal derivado vendido pela estatal, caiu 

7,6% na mesma base comparativa, enquanto a de gasolina diminuiu 13,3%. 
 

A queda na venda de combustíveis também tem reflexos no tráfego nas estradas. O 
volume de veículos que passaram pelas praças de pedágio da Arteris caiu 5,1% no 
segundo trimestre de 2015, em relação ao mesmo período de 2014, enquanto a CCR, que 

tem 80% das receitas ligadas a pedágio, registrou queda de 4% no tráfego do conjunto 
de rodovias administradas.  

 
“Além da queda no tráfego, os custos aumentaram acima da inflação e por mais que 
sejamos disciplinados, sempre causa impacto”, explicou Marcus Macedo, do departamento 

de Relações com Investidores da CCR. 
 

“O tráfego de veículos pesados, que há dois anos tinha boa performance, caiu bastante, 
refletindo o enfraquecimento da atividade econômica, e o de veículos leves também 
recuou”, afirma Ricardo Kim, analista da XP Investimentos. 

 
Outro setor que vem sentindo bastante a desaceleração econômica é o siderúrgico, por 

conta, inclusive, da queda na produção e nas vendas do setor automotivo.  
 

Na Usiminas, as vendas de aço para o mercado interno no segundo trimestre foram 
23,1% menores do que no primeiro trimestre e 31,2% mais baixas do que o segundo 
trimestre de 2014. 

 
Kim, da XP, lembra que, para enfrentar esse cenário, a siderúrgica mineira anunciou em 

maio o desligamento temporário de alto-fornos nas usinas de Cubatão (SP) e Ipatinga 
(MG), reduzindo a produção de ferro gusa em cerca de 120 mil toneladas por mês.  
 

Além disso, anunciou a redução da jornada de trabalho para as áreas administrativas em 
um dia útil por semana, com redução de salário proporcional, por tempo indeterminado. 

 
Ainda para minimizar o impacto da baixa demanda interna, a Usiminas aumentou suas 
exportações ante o trimestre imediatamente anterior em 181,7%. Em relação ao segundo 

trimestre, as exportações de aço foram 92,7% maiores.  
 

Em teleconferência com analistas, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade da 
siderúrgica, Rômel Erwin de Souza, comentou que o cenário macroeconômico atual é 
adverso e “exige” uma atitude ante esse ambiente. 

 
Com o desaquecimento do mercado interno, a Petrobras também aproveitou o trimestre 

para intensificar as vendas externas, porém em um momento de queda para os preços do 
petróleo no mercado internacional.  
 

A Vale também tem enfrentado preços do minério de ferro em patamares bastante baixos 
no mercado externo, mas acabou sendo beneficiada pelo dólar valorizado. Após amargar 

três trimestres consecutivos no vermelho, a mineradora fechou o segundo trimestre com 
lucro de R$ 5,14 bilhões.  
 

O câmbio também tem ajudado outras exportadoras, como as do setor de papel e 
celulose e frigoríficos, mas prejudicado as empresas que têm dívidas na moeda norte-

americana. 
 
 

 



Trabalhadores da Mercedes-Benz aprovam adesão a programa de redução de 
jornada 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Os trabalhadores da Mercedes-Benz aprovaram neste sábado (15) a adesão da empresa 

ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), medida que na prática autoriza a montadora 
a reduzir a jornada de trabalho e os salários das empresas em dificuldades financeiras. A 

decisão foi tomada em assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que reuniu cerca 
de 1,5 mil trabalhadores da montadora. 

 
Os trabalhadores tinham votado contra a medida em julho, mas mudaram de ideia após a 
empresa comunicar oficialmente o sindicato dos metalúrgicos na sexta-feira (07) que faria 

cortes de pessoal a partir do dia 1º de setembro. 
 

A empresa colocou como alternativa aos cortes a adesão ao PPE, combinado com 
reajustes salariais reduzidos para 2016. O PPE foi criado em julho como tentativa do 
governo de minimizar a redução de emprego. 

 
Em comunicado, o sindicato informou que vai procurar a empresa na segunda-feira para 

reabrir as negociações. “Queremos retomar as negociações. E entendemos que o PPE é o 
caminho nesse momento. A empresa tem dito que só o PPE não é suficiente. Nós dizemos 
que é suficiente. Se houver demissão, seja qual for o cenário, vamos fazer toda luta 

possível. Não aceitaremos demissões”, afirmou Sérgio Nobre, secretário-geral da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e representante do Comitê Sindical de Empresa (CSE) da 

Mercedes-Benz.  
 
Cortes 

A Mercedes-Benz alega que tem um excedente de 2 mil trabalhadores e que já esgotou as 
medidas de flexibilização de emprego, como lay-off e férias coletivas. Cerca de 7 mil 

trabalhadores estão em licença remunerada desde esta sexta-feira (14) até o dia 21. 
 
A Mercedes-Benz emprega 10 mil pessoas na unidade do ABC e recentemente demitiu 

500 operários. Parte deles foi desligada por meio de um programa de demissão voluntária 
(PDV), que ainda está aberto. A adesão ao programa, no entanto, é baixa, segundos 

fontes próximas à empresa. 
 
Na semana passada, o diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes, 

Luiz Carlos de Moraes, afirmou que o ajuste de quadro é necessário em função do fraco 
volume de vendas. “As vendas continuam muito fracas e não há nenhuma previsão de 

recuperação.” 
 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as 

vendas totais de caminhões caíram 43% de janeiro a julho em relação a 2014 e as de 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/trabalhadores-da-mercedes-benz-aprovam-adesao-a-programa-de-reducao-de-jornada-18elw6hew794u97lpc81urmli
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ônibus recuaram 28,6%. Segundo Moraes, a proposta que seria apresentada aos 
trabalhadores é a redução da jornada e dos salários em 30% por um ano, sendo que 15% 
do corte salarial seria bancado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 

Brasil negocia acordo automotivo com a Colômbia 

17/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

Em mais uma frente para melhorar os resultados do ano num cenário de crise, o governo 
deve anunciar na próxima semana os termos de um acordo automotivo com a Colômbia. 

A tarifa de importação será zerada para uma cota entre 12 mil e 13 mil veículos por ano.  
 
O número deve ser fechado entre os dois governos durante reunião em Brasília dos 

ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e do 
Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, Cecilia Álvarez. 

 
“Hoje, para um carro entrar no mercado colombiano, paga 16% de tarifa de importação. 
Você não concorre”, afirmou Monteiro Neto ao jornal. “Doze mil ou um número acima 

disso (como cota) já seria bom”, comentou o presidente da Associação Nacional dos 
Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan.  

 
A Colômbia é o terceiro maior mercado da América do Sul e pode significar um alívio para 
o setor neste momento de queda nas vendas no mercado doméstico e encolhimento no 

comércio bilateral com a Argentina. “É um mercado extremamente importante e 
fundamental para as nossas exportações”, afirmou Moan. 

 
A demanda na Colômbia gira em torno de 300 mil veículos por ano e o país ainda tem 
uma indústria automotiva em desenvolvimento, com capacidade de produção de 120 mil 

unidades. A expectativa das montadoras brasileiras é conseguir aumentar as vendas para 
a Colômbia com a redução do custo. 

 
Monteiro Neto disse que, diante da crise na indústria de veículos, o governo está em 

diálogo permanente com o setor, mas não tem no horizonte ações que impliquem custo 
financeiro para os cofres públicos. “Medidas que tenham impacto fiscal nessa hora não há 
condições de fazer”, afirmou. 

 
Ele disse que estão em discussão medidas como facilitação de financiamentos para a 

cadeia de autopeças e apoio à exportação de veículos pesados, além de outros acordos 
comerciais com países como o Uruguai e o Peru. 
 

Para Monteiro, o Brasil tem capacidade de voltar a exportar os 800 mil veículos 
registrados em 2007 e 2008, antes de o mercado doméstico passar a consumir quase 

toda a produção nacional.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasil-negocia-acordo-automotivo-com-a-colombia-clrbmxhc90wzh52s9m5hdm6ue


Neste ano, as vendas ao exterior não passam de 220 mil. “Se temos plantas modernas, 
produtos de classe mundial e um câmbio mais amigável, pode ser que a plataforma 
brasileira seja melhor para atender o mercado ‘X’ do que outra plataforma”, ponderou. 

 

Metalúrgicos da GM têm audiência de conciliação na segunda 

17/08/2015 – Fonte: Exame 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Em meio a demissões e protestos, metalúrgicos da unidade de São José dos Campos da 

General Motors e representantes da montadora reúnem-se em audiência de conciliação na 
tarde de segunda-feira (17), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Campinas, 
interior paulista. Ontem (14), a GM anunciou, oficialmente, que demitiu 798 

trabalhadores, no último dia 7. 
 

De acordo com GM, após essa data não ocorreram mais cortes. A montadora justificou 
que a medida foi tomada por causa do desaquecimento das vendas no setor e o impacto 
sobre as atividades.  

 
Na segunda-feira (10), os mais de 5 mil metalúrgicos da unidade entraram em greve 

como forma de pressionar a empresa a rever os cortes e a reabrir negociações. 
 

“A empresa já havia informado por diversas vezes que está passando por uma forte crise 
econômica e que o Complexo de São José dos Campos não está competitivo há algum 
tempo. As vendas caíram, os estoques estão altíssimos, temos uma fábrica de alto custo e 

estamos com excedente de pessoal”, informa o comunicado do sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos. Segundo o documento, a empresa alega enfrentar o pior 

momento da crise. 
 
A montadora informa ainda que respeita o direito de greve, mas têm ocorrido excessos 

nos piquetes, impedindo a entrada de quem pretende trabalhar. Para a empresa, o 
sindicato está descumprindo determinando judicial ao barrar o acesso desses 

trabalhadores. 
 
Também por meio de nota, o presidente do sindicato dos Metalúrgicos de são José dos 

Campos, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, repudiou as demissões e reafirmou o 
propósito de manter as manifestações. 

 
"Temos a responsabilidade de unificar a luta com os trabalhadores das outras 
montadoras, contra as demissões e retirada de direitos. Vamos dizer não à redução de 

salários e sim à estabilidade no emprego.  
 

Se for pra cortar salário, que seja de quem está em Brasília", disse ele. Ontem, Macapá 
liderou uma passeata, na Rodovia Presidente Dutra, entre os quilômetros 145 e 146. 
 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/em-meio-a-demissoes-metalurgicos-da-gm-tem-audiencia-de-conciliacao-na-segunda
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Alta dos preços administrados em 2015 sobe de 15,14% para 15,20%, projeta 
Focus 

17/08/2015 – Fonte: Em.com 

 
As previsões do mercado financeiro para os preços administrados ou monitorados pelo 

governo deste ano continuam em sua escalada. As projeções para 2015 no Relatório de 
Mercado Focus, divulgado na manhã desta sexta-feira, 17, pelo Banco Central, revelam 
que a mediana passou de 15,14% da semana passada para 15,20% agora. 

 
Um mês atrás, a pesquisa apontava taxa de 15,00% para esse conjunto de itens. Para 

2016, a expectativa no boletim Focus apresentada hoje apresentou um aumento de 
5,90% para 5,92%. Quatro semanas atrás essa projeção era de 5,96%. 
 

Essas projeções são mais pessimistas que as do Banco Central. Segundo a última ata do 
Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada na quinta-feira, 13, da semana 

retrasada, o BC estima uma variação de 14,8% em 2015 ante 12,7% da reunião do 
Copom de junho. Para 2016, as previsões da autoridade monetária passaram de 5,3% 
para 5,7% no mesmo período. 

 
A piora da expectativa do BC considerou em suas análises, a hipótese de variação de 

9,2% o preço da gasolina e de 4,6% no de gás de botijão. No caso das tarifas de telefonia 
fixa, o colegiado prevê uma retração de 3%, mas uma alta de 50,9% no da energia 

elétrica. 
 
Selic 

 
O mercado financeiro também começa a rever suas projeções para as decisões do Copom. 

A estimativa de que a taxa básica de juros, Selic, encerraria em 12,00% ao ano no fim de 
2016 foi substituída no Relatório de Mercado Focus por uma taxa de 11,88% ao ano. Isso 
significa que ainda não há um consenso sobre a manutenção dos 12% no encerramento 

de 2016 ou mais uma queda, para 11,75% ao ano. 
 

Nas próximas semanas será possível verificar qual corrente ganhará mais força. Há um 
mês, a projeção mediana dos analistas do setor privado era de que a Selic terminasse 
2016 em 12,00%.  

 
Com essa mudança, a projeção para a Selic média também recuou, passando de 13,16% 

ao ano para 13,13%. Nas quatro edições anteriores da Focus, a mediana para esta 
variável estava em 13,38%. 
 

Para este ano, as expectativas ficaram inalteradas. A previsão do boletim Focus de que a 
Selic chegue ao final deste ano em 14,25% ao ano foi mantida pela terceira semana 

seguida.  
 
Um mês antes, estava em 14,50%. A Selic média de 2015 também se manteve inalterada 

entre uma semana e outra, em 13,63%. Há quatro semanas estava em 13,72%. 
 

Entre os economistas que mais acertam as projeções para o rumo da taxa básica de 
juros, o grupo Top 5 no médio prazo, não houve mudanças para este ano: a Selic deve 
encerrar 2015 em 14,25% - previsão apontada já há oito semanas.  

 
Para 2016, permaneceu a mediana de 12,13% ao ano, o que denota uma divisão de 

opinião entre os componentes desse grupo entre um encerramento em 12,00% ou 
12,25% no fechamento de 2016. 
 

Câmbio 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/17/internas_economia,679067/alta-dos-precos-administrados-em-2015-sobe-de-15-14-para-15-20-projeta-focus.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/17/internas_economia,679067/alta-dos-precos-administrados-em-2015-sobe-de-15-14-para-15-20-projeta-focus.shtml


O relatório trouxe uma nova rodada de aumento nas projeções para a taxa de câmbio, 
desta vez de grande expressão. O documento mostra que a mediana das estimativas para 
o câmbio em 2015 saltou de R$ 3,40 para R$ 3,48. Há quatro semanas, o ponto central 

da pesquisa estava em R$ 3,23. 
 

Com isso, a cotação média ao longo do ano sofreu alteração na pesquisa Focus, passando 
de R$ 3,20 para R$ 3,23. Quatro semanas atrás, estava em R$ 3,09. 
 

Para o próximo ano, a mediana para o câmbio ao final do período também subiu de forma 
significativa, passando de R$ 3,50 para R$ 3,60 - há quatro edições do Focus a taxa era 

de R$ 3,40. No caso da cotação média de 2016, também houve mudanças, passando de 
R$ 3,44 para R$ 3,53. 
 

Recentemente, o diretor de Política Monetária, Aldo Mendes, veio a público se pronunciar 
sobre o comportamento da taxa de câmbio, avaliando que a cotação do dólar estava 

muito acima do que apontavam os fundamentos brasileiros. Em seguida, o BC decidiu 
fazer uma intervenção maior no mercado, com a volta da rolagem integral dos contratos 
de swap cambial. 

 

Robotista: Mão de obra qualificada inexistente no Brasil 

17/08/2015 – Fonte: Em.com 

 
Depois de quase 20 mil horas de engenharia, 4 anos de projeto, entre a ideia e 

aperfeiçoamento, o Instituto Avançado de Robótica (IAR) está prestes a completar o seu 
primeiro ano como um projeto idealizado.  
 

Uma carreta adaptada com duas salas de aula que propõe levar capacitação profissional 
para empresas e universidades, em qualquer lugar do país, e formar robotistas – 

profissão ainda não reconhecida no Brasil.  
 

A Manufatura em Foco conversou com o idealizador do instituto, o engenheiro Rogério 
Vitalli, que questiona a grade curricular de um engenheiro mecatrônico nos cursos 
brasileiros e fala da escassez de profissionais capacitados em mecatrônica e robótica. 

 
Carteiras, uma televisão, um braço robótico, um professor e alguns alunos. Tudo isso 

dentro de um trailer. O Instituto Avançado de Robótica (IRA) surgiu quando seu 
idealizador, Rogério Vitalli, ainda estava fazendo seu mestrado no Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA).  

 
O início da carreira como instrutor de robótica fez com que descobrisse a paixão por dar 

aula. Isso, somado aos 14 anos de carreira com experiência internacional, foi suficiente 
para pôr em prática o sonho de fazer uma unidade móvel de ensino no Brasil. Foi 
chamado de maluco por isso e, hoje, se entusiasma ao falar do sucesso que lhe rende a 

empreitada, oficializada em agosto de 2014.  
 

“Eu queria que um maluco tivesse feito uma coisa assim na minha época. Para mim, seria 
uma honra poder sentar em uma cadeira dessas e receber uma aula de alto nível. Não 
teve ninguém que fez, eu resolvi fazer como tantos brasileiros inteligentes que têm ‘n’ 

ideias, mas que têm um problema: não tiram do papel”, diz. 
 

Ter começado a carreira como instrutor de robótica foi essencial para a idealização do 
projeto, embora a inspiração de Vitalli tenha surgido a partir da experiência adquirida 
durante trabalhos realizados fora do País: BMW, na Alemanha; Ford, na Argentina; e Jeta, 

no México.  

http://www.manufaturaemfoco.com.br/robotista-mao-de-obra-qualificada-inexistente-no-brasil/


“Eu tive um sonho há muito tempo, nas minhas viagens pela Europa e pela Ásia […]”, 
comenta. O anseio de querer mais do que a capacitação que recebera no Brasil e, depois, 
a vontade de compartilhar o que aprendeu estimularam seu lado empreendedor. 

 
“Não teve ninguém que fez, eu resolvi fazer como tantos brasileiros inteligentes 

que têm ‘n’ ideias, mas que têm um problema: não tiram do papel”. 
 
(Karina Pizzini -Jornalista catarinense formada pela Universidade do Vale do Itajaí ) 

 

Lucros de empresas brasileiras caem pela metade no primeiro semestre de 2015 

17/08/2015 – Fonte: Em.com 

 
As empresas brasileiras estão vendendo menos e perderam metade do seu lucro no 

primeiro semestre de 2015 em relação ao mesmo período de 2014, aponta estudo da 
Austin Asis, divisão de pesquisas de mercado da Austin Rating, com 124 empresas de 
capital aberto que já divulgaram os demonstrativos financeiros do período. A crise 

econômica vem corroendo o resultado das empresas brasileiras este ano, agravando um 
movimento que já está em curso desde o ano passado. 

 
A receita líquida das 124 empresas avaliadas caiu 2,2% no primeiro semestre deste ano, 
para R$ 308,8 bilhões. O lucro líquido caiu 50%, para R$ 20,9 bilhões. Na média, as 

empresas aumentaram a geração de caixa (medida pelo Ebitda), puxadas pelo resultado 
da Petrobrás, que elevou em 48% seu Ebitda no semestre. Sem a Petrobrás, há também 

queda na geração de caixa das empresas brasileiras. 
 
Outro dado da Austin Asis mostra que a deterioração dos balanços já começou em 2014. 

Um conjunto de 3.912 empresas brasileiras, que representam um terço do PIB nacional, 
lucrou R$ 63 bilhões em 2014, volume 40,6% abaixo do registrado em 2014.  

 
Apesar da retração no lucro e na geração de caixa, as empresas ainda conseguiram 

faturar 9,7% mais no ano passado, algo que não foi mais possível este ano. 
 
 “Os resultados de 2014 mostram que as empresas sofreram um choque de custos acima 

da alta da receita, o que impactou a sua rentabilidade”, explica o economista-chefe da 
Austin Rating, Alex Agostini. “Neste ano, a crise atingiu a demanda, especialmente de 

bens duráveis. Siderúrgicas, montadoras e indústrias de transformação estão vendendo 
menos”, completou. 
 

Empresas como Vale, PDG, Gerdau, Natura, Via Varejo lucraram menos e, em alguns 
casos, reverteram lucros em prejuízos. A Vale, por exemplo, apresentou no primeiro 

semestre deste ano prejuízo líquido de R$ 4,395 bilhões, contra um lucro líquido de R$ 9 
bilhões no mesmo período do ano passado.  
 

O diretor de Relações com Investidores da mineradora, Rogério Nogueira, esclareceu que 
o efeito é contábil e não impacta o caixa da companhia. O prejuízo líquido foi provocado 

pela desvalorização do real em relação ao dólar, o que impactou a dívida da empresa, que 
é na moeda americana, e fez a companhia reconhecer perdas financeiras no balanço. 
 

A mineradora apresentou queda de cerca de 30% na receita e de cerca de 50% no Ebitda 
em dólar no semestre. “A Vale está aumentando a sua produção, mas a receita cai porque 

houve uma redução no preço das commodities”, completou.  
 
A Vale já vinha executando este ano um programa de desinvestimento e de corte de 

custos para ganhar produtividade, plano que deve ser acelerado em função da crise. 
 

http://www.manufaturaemfoco.com.br/author/karina-pizzini/
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/15/internas_economia,678610/lucros-de-empresas-brasileiras-caem-pela-metade-no-primeiro-semestre-d.shtml


A incorporadora PDG, que já estava no vermelho em 2014, viu seu prejuízo líquido quase 
triplicar, para R$ 393 milhões, no primeiro semestre deste ano. A empresa disse, em e-
mail enviado ao Estado, que está focada em vender o estoque e reduzir sua alavancagem 

financeira.  
 

A companhia lançou um único empreendimento em 2015 e concluiu em junho um projeto 
chamado “orçamento base zero”, que, entre outras ações, promoveu demissões para 
ajustar a estrutura da empresa ao tamanho atual, segundo informações divulgadas pela 

PDG no relatório de resultados do segundo trimestre. 
 

Custos 
 
Diante de queda de receita e lucro, a ordem é cortar custos. “As empresas têm de ajustar 

sua base de custos a uma nova realidade de receitas menores”, disse Luiz Vieira, líder da 
área de operações da consultoria Strategy&. Segundo ele, as empresas já fizeram cortes 

no orçamento e agora terão de tomar decisões mais estratégicas, como fechar fábricas ou 
sair de um negócio. 
 

Mesmo na crise, o mandato dos executivos não muda e a missão deles é gerar 
rentabilidade para os acionistas, ressaltou o diretor para a América Latina da Accenture 

na área de Estratégia, Marcelo Gil.  
 

“Não adianta usar a desculpa que o mercado está ruim. Os CEOs terão de arrumar a casa 
para garantir a sustentabilidade do negócio”, disse. Gil destacou que as empresas que não 
conseguirem se ajustar à nova realidade de custos poderão perder mercado ou até 

mesmo ser vendidas para concorrentes que fizerem isso com mais sucesso 
 

Dívida com rotativo do cartão de crédito é recorde e atinge R$ 33,1 bilhões 

17/08/2015 – Fonte: Em.com 
 

 
 
No rotativo do cartão de crédito, o cliente financia o saldo devedor remanescente após 

pagar apenas parte da fatura  
 

Os brasileiros estão usando cada vez mais o rotativo do cartão de crédito. No fim de 
junho, o somatório do saldo devedor dessa modalidade de crédito atingiu o recorde de R$ 
33,122 bilhões, na série histórica do Banco Central (BC), iniciada em março de 2007. No 

início da série histórica, esse saldo era de R$ 11,407 bilhões.  
 

O rotativo do cartão de crédito é a operação em que o cliente financia o saldo devedor 
remanescente após pagar somente uma parte da fatura. Também são consideradas como 
rotativo as operações de saque na função crédito. 
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No ano, essa foi a modalidade de crédito para consumo em que o saldo mais cresceu 
(16,6%), ganhando do cheque especial (12,7%). Para o diretor da Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro 

de Oliveira, a queda na atividade econômica, com inflação em alta, gera dificuldades no 
orçamento doméstico e as pessoas deixam de pagar até mesmo o valor mínimo da fatura 

do cartão de crédito. 
 
O pagamento mínimo é de 15% do total da fatura. Ao deixar de pagar o valor total, o 

cliente automaticamente contrata uma operação de crédito, com incidência de juros sobre 
o saldo não liquidado.  

 
As instituições financeiras cobram juros altos por esse empréstimo e há o risco de a dívida 
crescer como bola de neve até o ponto de o cliente não conseguir pagar. “Essa é uma 

linha que, em cinco meses e meio, dobra de tamanho”, disse Oliveira. 
 

Em junho, a inadimplência do rotativo do cartão de crédito chegou a 36,9%, com alta de 
1,5 ponto percentual, comparado a maio deste ano, e de 4,3 pontos percentuais na 
comparação com igual mês de 2014. 

 
Oliveira aconselha um crédito com juros mais baixos, como o consignado em folha de 

pagamento, para pagar a dívida do cartão de crédito. As instituições financeiras 
costumam oferecer o parcelamento do saldo devedor da fatura com juros menores que do 

rotativo. Mesmo assim é geralmente uma taxa superior aos juros do crédito pessoal. 
 
Em junho, a taxa média do cartão de crédito parcelado chegou a 118,2% ao ano, 

enquanto a do rotativo ficou em 372% ao ano, a maior entre as cobradas de pessoas 
físicas no crédito com recursos livres (os bancos têm autonomia para aplicar o dinheiro 

captado no mercado e definir as taxas de juros). 
 
A taxa do cheque especial, também uma das mais altas, ficou em 241,3% ao ano. Já a do 

crédito pessoal alcançou 48,4% ao ano. 
 

Essa taxa do cartão de crédito é a média cobrada pelas instituições financeiras, mas há 
bancos que chegam a cobrar quase 800% ao ano. No fim de julho, o ranking de taxas do 
BC mostrava que os juros do cartão de crédito rotativo iam de 70,42% ao ano a 794,95% 

ao ano. 
 

Apesar do crescimento do uso do rotativo, a maioria dos consumidores ainda prefere o 
pagamento à vista. O saldo das operações com pagamento à vista no cartão de crédito 
(operações sem incidência de juros) chegou, em junho, a R$ 114,163 bilhões. Já o saldo 

parcelado (compras parceladas com juros e parcelamento da fatura) ficou em R$ 12,483 
bilhões. 

 

Inadimplência entre consumidores no Brasil salta 19,4% em julho, aponta 
Serasa 

17/08/2015 – Fonte: Em.com 
 

A inadimplência entre consumidores brasileiros disparou 19,4 por cento em julho ante 
igual mês do ano passado, com a alta do desemprego e a inflação e juros elevados 
afetando a saúde financeira dos consumidores e tornando mais difícil manter as contas 

em dia, informou a Serasa Experian nesta segunda-feira. 
 

No acumulado do ano até julho, o índice de inadimplência avançou 16,8 por cento em 
comparação ao mesmo período do ano passado. Em julho sobre junho deste ano, a leitura 
foi de um avanço de 0,6 por cento. 
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No detalhamento por tipo de dívida, as dívidas não bancárias -- cartões de crédito, lojas, 
telefone, água e energia elétrica, etc - avançaram 3,5 por cento na comparação mensal. 
Os títulos protestados subiram 0,6 por cento, enquanto os cheques sem fundo ficaram 

estáveis em julho ante junho. 
 

Por outro lado, as dívidas junto aos bancos recuaram 2,2 por cento na mesma base de 
comparação, segundo dados da Serasa Experian. 
 

Volkswagen faz recall de 461 mil carros nos EUA e Canadá 

17/08/2015 – Fonte: Em.com 
 

 
 

A Volkswagen está fazendo um recall de 461,3 mil carros nos Estados Unidos e Canadá 
para consertar um problema que pode impedir o acionamento de air bags. A maior 
montadora do mundo disse na sexta-feira (14/08) que o recall inclui os modelos VW Golf, 

Passat, Jetta e Tiguan produzidos entre 2010 e 2014. 
 

Não houve relatos de acidentes ou ferimentos causados pelo problema, segundo a 
montadora. O recall acontece no momento em que o grupo alemão luta para reverter o 
fraco desempenho nos EUA, onde as vendas da marca da VW despencaram 10%, para 

367 mil no ano passado, menos que a metade de sua ambiciosa meta de comercialização 
de 800 mil por ano até 2018. 

 
A VW disse que serão 420 mil modelos a passarem pelo recall nos EUA e outros 41,3 mil 
no Canadá. A empresa está examinando se tais problemas podem afetar carros 

comercializados em outros mercados, disse um porta-voz da VW. 
 

Dólar já ajuda indústria a exportar, aponta CNI 

17/08/2015 – Fonte: Estado de S. Paulo 
 

Refletindo a desvalorização do real em relação ao dólar, a participação de produtos 
exportados pela indústria brasileira chegou a 19,2% do total produzido pelo setor, um 
crescimento de 0,6 ponto porcentual na comparação com o primeiro trimestre e de 0,3 

ponto porcentual se comparado com o mesmo período de 2014. Os dados foram 
divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

 
De acordo com a entidade, as exportações brasileiras têm reagido gradualmente à 

depreciação do real, apontando uma recuperação da rentabilidade dos produtos 
embarcados para o exterior.  
 

A CNI avalia que o efeito do real mais fraco na corrente comercial é positivo, apesar da 
defasagem de tempo para que surta efeito. "A resposta do volume exportado pela 

indústria ao estímulo cambial ainda não é expressiva", diz o relatório. 
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A confederação destaca que, apesar de o valor das exportações em dólares ter sofrido 
queda de 3,9% no acumulado do terceiro trimestre de 2014 ante o segundo trimestre 
deste ano, o coeficiente de exportação apresentou crescimento. "O que reflete o efeito da 

depreciação do real sobre a rentabilidade das exportações, isto é, o efeito positivo sobre 
as receitas em reais das vendas ao exterior." 

 
Tempo. Segundo a CNI, a variação negativa do valor das exportações em dólares é 
decorrente de uma redução dos preços e da expansão ainda tímida das quantidades 

exportadas.  
 

"O efeito sobre as quantidades exportadas leva mais tempo para ocorrer por causa das 
dificuldades inerentes à entrada em novos mercados." De acordo com o relatório, setores 
que continuam a direcionar parte relevante de sua produção para os mercados externos 

têm conseguido reagir mais rapidamente ao câmbio competitivo. 
 

De acordo com o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José 
Augusto de Castro, os setores que mais se beneficiam da desvalorização do real são os 
que possuem cadeia de produção mais curta. Para ele, é difícil dizer qual seria um 

patamar saudável do câmbio. "O câmbio a R$3,50 é bom? É, mas houve uma 
desvalorização muito rápida do real." 

 
Castro ressalta que os custos no Brasil fazem com que o ganho cambial do setor 

exportador não seja tão bom quanto parece. "O custo de energia está subindo, o custo 
tributário está subindo, o custo de pessoal e a inflação também. Então o ganho cambial 
líquido está longe de ser o que se possa imaginar de que o exportador vai vender tudo e 

todo mundo vai ficar feliz", explicou. 
 

Setores. A indústria extrativa apresentou no trimestre forte alta no coeficiente de 
exportação. Do total produzido, 67,9% foi voltado à exportação, uma elevação de 7,3 
pontos porcentuais na comparação com o mesmo período de 2014. Já a indústria de 

transformação apresentou um coeficiente de 16%, uma alta de 0,7 ponto. 
 

Dentro do segmento de transformação a maior baixa na participação de exportação ficou 
com o fumo, com queda de 12,3 pontos porcentuais na comparação com o primeiro 
trimestre. A alta mais expressiva foi de equipamentos de transporte, com elevação de 5,9 

pontos. 
 

Com relação aos importados, a fatia dos produtos estrangeiros no consumo representou 
22% do total, alta de 0,2 ponto sobre o trimestre anterior e de 0,5 ponto ante o 2º 
trimestre . 

 

General Motors oficializa 798 demissões na planta de São José 

17/08/2015 – Fonte: Estado de S. Paulo 

 

 
Em comunicado oficial enviado no início da noite desta sexta-feira (14), a General Motors 
do Brasil oficializou que demitiu 798 funcionários na última semana na planta de São José 
dos Campos. Segundo a empresa, todas as demissões foram feitas no dia 7 de agosto e 
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não há previsão de novas demissões na unidade (leia a íntegra da nota ao final desta 
reportagem). 
 

No comunicado a empresa afirma que esgotou todas as possibilidades e que o complexo 
de São José dos Campos não está competitivo. A queda de vendas e os estoques altos 

foram os motivos alegados para a montadora para o corte de pessoal, visando redução de 
custos. 
 

Os funcionários da fábrica continuam em greve. A GM recorreu ao Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) e a legalidade da greve será julgada em uma audiência marcada para 

segunda-feira, em Campinas.  
 
Na manhã desta sexta-feira o Sindicato realizou uma manifestação que chegou a parar a 

Rodovia Presidente Dutra. Na nota, a empresa voltou a alegar que os sindicalistas 
voltaram a cometer agressões físicas e verbais, impedindo a entrada de funcionários que 

querem trabalhar. 
 
O Sindicato nega as acusações da empresa. "Estamos exercendo um direito constitucional 

de greve diante da empresa e fazendo abordagem dos poucos funcionários que aparecem 
para trabalhar, mas nenhum deles está impedido de entrar na fábrica. Mesmo com a 

pressão da General Motors, mantemos a greve pacífica", diz Antônio Barros, conhecido 
como Macapá, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. 

 
Leia a nota da General Motors: 
"A GM sempre procurou manter seus empregados e suas famílias bem informados sobre 

os fatos, principalmente para que todos estejam em sintonia com o presente e com o 
futuro. 

 
Nesse momento estamos enfrentando o pior resultado para todos: as demissões e uma 
greve iniciada no dia 10/08,que mantém todos os portões bloqueados, impedindo a 

entrada de todos os empregados que desejam trabalhar. A empresa gostaria de 
tranquilizar os empregados e seus familiares, esclarecendo sobre alguns itens que estão 

sendo divulgados em relação ao atual momento e o futuro do Complexo de São José dos 
Campos., Este é um dos compromissos da GM: informar e valorizar a verdade! 
 

01. A empresa já havia informado por diversas vezes que está passando por uma forte 
crise econômica e que o Complexo de São José dos Campos não está competitivo há 

algum tempo. As vendas caíram, os estoques estão altíssimos, temos uma fábrica de alto 
custo e estamos com excedente de pessoal. 
 

02. Não faz parte da cultura GM demitir as pessoas sem antes esgotar as alternativas 
para a manutenção dos empregos, mkesmo nas situações mais adversas pelas quais já 

passou. Tudo que poderia ser feito, a empresa fez. Inclusive discutiu alternativas com o 
Sindicato por diversas vezes. 
 

03. Foram utilizadas as alternativas de férias coletivas, compensações de jornadas 
(dayoff), layoff e PDVs. 

 
04. Por tais razões, infelizmente, no dia 07/08/2015 foram desligados 798 empregados. E 
não é verdade que houve desligamentos após essa data, nem tampouco que o número é 

superior a este divulgado. 
 

05. Não há previsão de outros desligamentos nesse momento. 
 
06. No dia 12/08/2015, um Oficial de Justiça entregou ao Presidente do Sindicato, uma 

liminar que resumidamente, tem como objetivo conceder o direito para aqueles que 
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queiram trabalhar, entrem em segurança e assumam seus postos de trabalho, mas o 
Sindicato não está cumprindo a determinação judicial. 
 

07. No dia 14/08/2015, representantes da empresa acompanharam dois oficiais de justiça 
que chegaram na empresa para entregar aos representantes do Sindicato, uma nova 

notificação para desobstrução das entradas e ainda fazer uma constatação sobre o 
descumprimento da liminar. 
 

08. Lamentavelmente, durante a entrega do documento, foram registrados atos 
agressivos verbais e físicos, contra os representantes da empresa e contra os Oficiais de 

Justiça mesmo na presença de policiais. 
 
09. A empresa reconhece o direito à greve e manifestações, mas é inaceitável qualquer 

tipo de agressão, desrespeito às pessoas e impedimento ao direito de ir e vir com 
segurança. 

 
Julgamos importante enviar essa mensagem nesse momento difícil, onde a violência e o 
culto ao medo parecem ser mais relevantes do que a reflexão e a razão. Pretendemos, 

assim, de forma bem transparente, apresentar a verdade sobre os fatos que infelizmente 
vem sendo distorcidos há algum tempo, em prol de interesses pessoais e políticos do 

Sindicato dos Metalúrgicos que nada tem que ver com o futuro da fábrica de São José dos 
Campos no longo prazo e a consequente manutenção dos nossos empregos. 

 
Reflita sobre os fatos e tome a melhor decisão para você e sua família. 
General Motors do Brasil. 14 de agosto de 2015" 

 

Após 5 meses em layoff, operários da Volks voltam ao trabalho em Taubaté 

17/08/2015 – Fonte: G1 

 

 
 
Após cinco meses com os contratos suspensos temporariamente (layoff), 250 funcionários 

da Volkswagen, em Taubaté (SP), voltaram ao trabalho nesta segunda-feira (17).  O 
grupo estava com o contrato de trabalho suspenso desde março deste ano. 

 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a montadora alegou que a medida foi necessária 
para adequar a produção à demanda do mercado. 

 
Além dos trabalhadores que retornaram à empresa nesta segunda, outro grupo de 120 

funcionários também saiu em layoff no dia 27 de abril e deve voltar às atividades em 
setembro. A fábrica de Taubaté produz o modelo Up!, Gol e Voyage. 
 

Crise 
Na última semana, funcionários da fábrica da Volkswagen, em Taubaté, ameaçaram fazer 

greve caso a montadora faça demissões na unidade. Os trabalhadores também rejeitaram 
uma proposta da empresa para um novo acordo de trabalho, que incluía novos benefícios 
no plano de demissão voluntária e propunha a redução do tempo de aposentadoria, de 35 

para 33 anos de contribuição. 
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Vendas da Audi na China desaceleram e Mercedes sobe no ranking 

17/08/2015 – Fonte: Época Negócios 
  

 
 
As vendas de carros da marca Audi estão perdendo força conforme a demanda pela marca 

de luxo do grupo Volkswagen caem na China, deixando a Audi atrás das rivais alemãs 
BMW e Mercedes-Benz. 

 
As vendas da Audi subiram 1,4% em julho, para 146,1 mil carros, com o aumento na 
Europa e Estados Unidos compensando a queda de 12,5% na China, o maior mercado 

para a divisão da Volkswagen, disse a montadora nesta sexta-feira (14/08).  
 

A BMW e a Mercedes-Benz ultrapassaram a Audi em vendas pelo segundo mês 
consecutivo, com a comercialização em julho de 147,5 mil carros e 149,8 mil carros, 
respectivamente. 

 
Foi o primeiro mês deste ano que a Mercedes chegou ao topo. A Audi estava na segunda 

posição como a maior marca de carros de luxo em vendas do mundo desde 2011. A BMW 
manteve-se na liderança das vendas de carros de luxo durante uma década, com a venda 
de 70 mil carros a mais que a Audi em 2014. 

 
"A situação do mercado na China se manteve desafiadora como o esperado, exacerbada 

pelo tumulto no mercado de ações," disse o presidente de vendas Luca de Meo. A Audi 
vende quase um terço de seus carros na China. 
 

Metalúrgicos de São José protestam contra demissões na GM e interditam Via 

Dutra 

17/08/2015 – Fonte: Época Negócios 
 

  
 
Metalúrgicos e sindicalistas de São José dos Campos (SP) realizaram uma manifestação 
nesta sexta-feira (14/08) para protestar contra as demissões na General Motors, de 

acordo com o sindicato da categoria na cidade. 
 

Os organizadores estimam em 2 mil o número de integrantes da passeata, que teve início 
às 9h em frente à sede da fábrica e chegou a interditar por 30 minutos um trecho de 1,5 
quilômetro da Via Dutra, sentido São Paulo. O ato acabou pouco depois do meio-dia. 
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De um carro de som, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, 
Antônio Ferreira de Barros, pregou a necessidade de unificação com trabalhadores de 
outras montadoras, defendendo a estabilidade no emprego e o fim de reduções salariais. 

"Se for para cortar salário, seja de quem está em Brasília", discursou. 
 

Governo 
Mesmo motivados inicialmente pelas demissões na GM, manifestantes também criticaram 
a política econômica do governo federal e fizeram reivindicações à presidente Dilma 

Rousseff. "Dilma, os trabalhadores não vão pagar pela crise. Proíba a remessa de lucros e 
estatize as empresas que demitirem!", defendia uma faixa do sindicato da categoria. 

 
Já João Campinho, dirigente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação, 
criticou o corte de verbas para a educação, conforme divulgou o sindicato dos 

metalúrgicos. "Estamos aqui não apenas em solidariedade a esta luta (dos metalúrgicos) 
que é justa, mas também porque sentimos os mesmos ataques, com o ajuste fiscal do 

governo que corta verbas da educação", afirmou. 
 
GM 

Na sexta-feira passada, dia 7, a General Motors começou a enviar telegramas anunciando 
a demissão de trabalhadores na fábrica da empresa em São José dos Campos. Segundo o 

sindicato, mais de 500 trabalhadores foram dispensados. Na segunda-feira (10), cinco mil 
metalúrgicos da unidade entraram em greve. 

 
Sobre a campanha dos sindicalistas após as demissões, a GM afirmou que o complexo de 
São José dos Campos tem apresentado "uma constante deterioração de sua 

competitividade" desde 2008.  
 

A GM atribui o fato "à sistemática rejeição das propostas da GM pelo sindicato dos 
metalúrgicos", mas se disse aberta ao diálogo com parceiros, governo e representantes 
dos trabalhadores. 

 
Ainda segundo a companhia, na América do Sul, o Brasil foi o principal gerador dos 

resultados negativos nos primeiros seis meses de 2015 e que "esgotou todas as 
alternativas possíveis antes de reduzir seu quadro de empregados". 
 

"A empresa usou os recursos de férias coletivas, layoff, banco de horas, programas de 
desligamento voluntário, entre outros. Todas essas medidas, porém, não foram 

suficientes diante da expressiva redução da demanda do mercado", diz a nota. 
 

Especialistas criticam MP que obriga empresas a declarar planejamento 
tributário 

17/08/2015 – Fonte: R7 

 
Advogados tributaristas ouvidos pela Agência Brasil questionam o texto da medida 
provisória (MP) que obriga empresas a declarar à Receita Federal o planejamento 

tributário, estratégia fiscal que aproveita brechas na lei para pagar menos taxas e 
impostos. 

 
Segundo especialistas, a falta de clareza na redação da medida provisória abre espaço 
para arbitrariedades e dá poderes ao Fisco para fixar multas sem base legal. Eles não são 

contra a obrigatoriedade de as empresas informarem ao governo com antecedência, como 
ocorre na maioria dos países desenvolvidos,  mas criticam a falta de critérios para a 

Receita concordar ou discordar da estratégia adotada. 
 
“A medida provisória precisaria listar quais atos seriam passíveis de punição, como 

operações com ágio, transações com paraísos fiscais. Do jeito que a redação está, as 
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empresas terão de adivinhar o que a Receita considera legal”, diz o advogado Igor 
Santiago, membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

 
O tributarista Eduardo Diamantino, sócio do escritório Diamantino Advogados, também 

considera vaga a redação da medida provisória. “O texto da MP diz que a Receita vai 
punir práticas não usuais. Como definir o que é usual ou inusual? Existe uma imensa zona 
cinzenta, algo totalmente subjetivo que vai contra as práticas do Código Tributário 

Brasileiro. O ato precisa estar descrito na norma”, disse Diamantino. 
 

Pela MP 685, que ainda precisa ser votada pelo Congresso, a empresa precisa informar à 
Receita quaisquer estratégias fiscais para pagar menos tributos. Se a empresa anunciar o 
planejamento tributário, mas o Fisco discordar, o contribuinte terá 30 dias para pagar a 

diferença, sem multa de mora, apenas com correção pela Selic (taxa básica de juros). 
 

 Caso a empresa não declare e a Receita descubra o planejamento tributário, a multa 
sobe para 150% do tributo devido, e o Fisco pode abrir processo penal na Justiça. 
 

Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a declaração de planejamento tributário 
segue o modelo recomendado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), grupo que reúne os países mais industrializados, e moderniza a 
administração tributária brasileira, reduzindo conflitos entre as empresas e o governo. 

Pelo menos seis países já seguem o modelo da OCDE: Canadá, Estados Unidos, Holanda, 
Irlanda, Portugal e Reino Unido. 
 

A equipe econômica afirma que a lista de atos considerados ilegais pode ser fixada 
posteriormente à aprovação da MP, em instrução normativa da Receita Federal. Os 

tributaristas, no entanto, discordam.  
 
“A lista dos atos passíveis de punição deveria constar da própria medida provisória, senão 

confere atribuições judiciárias à Receita e aumenta o poder de tributar sem lei. Espero 
que o próprio Congresso melhore a redação durante a tramitação do texto, já que essas 

questões serão debatidas”, diz Santiago. 
 
A medida provisória abre a possibilidade de as empresas consultarem a Receita Federal 

antes de elaborar a estratégia fiscal. Os tributaristas, no entanto, criticam a demora do 
Fisco em responder aos questionamentos.  

 
“Em alguns casos, a consulta demora 180 dias. Enquanto a Receita não dá a resposta, a 
empresa poderia estar investindo mais e gerando mais empregos. A demora do Fisco 

compromete a iniciativa privada”, ressalta Diamantino. 
 

BMW vive bom momento no Brasil 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

Produzindo no Brasil desde o fim de 2014, a fábrica da BMW entra em uma nova etapa 
em setembro, quando começa a soldar e pintar as carrocerias das Séries 1 e 3 e também 
dos utilitários esportivos X1 e X3. Até o fim do ano o Mini Countryman (carro da marca 

inglesa controlada pela BMW) também entrará na linha de montagem de Araquari (SC).  
 

Com os benefícios de quem deixou apenas de importar e se habilitou no Inovar-Auto 
como fabricante, a BMW registrou 8,7 mil unidades emplacadas de janeiro a julho, 
crescendo 6,1% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto os associados à Abeifa 

(que reúne importadores e alguns fabricantes como a própria BMW) registraram queda na 
mesma medida, 6,1%. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/selic
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Para falar sobre esse bom momento vivido pela empresa, Automotive Business 
entrevistou o diretor de vendas da BMW do Brasil, Martin Fritsches.  
 

Automotive Business – Embora a venda de carros BMW tenha crescido, de alguma 
forma a crise deve ter afetado os negócios, como é possível ver pela divisão de motos (-

5,9% até julho no confronto com o mesmo período do ano passado). Tem algum modelo 
ou segmento que poderia ter crescido mais este ano, como a Série 3? 
 

Martin Fritsches – Com a crise e o consequente aumento da taxa de juros, os carros de 
entrada acabam sofrendo mais, mas a Série 3 continua com fôlego. Outros modelos 

ganham impulso como o X5 a diesel. 
 
 

AB – E tem algum tipo de estratégia para contornar esse período econômico e manter as 
vendas em alta?  

 
MF – Sim. Há negócios complementares como nosso programa de seminovos BMW 
Premium Select.  

 
Ele já tem quatro anos e resulta em uma média de 100 carros por mês. Também temos 

trabalhado em vendas corporativas, com a oferta de nossos carros para empresas e seus 
executivos, embaixadas, consulados.  

 
AB – Ainda existe espaço para aumentar a participação da divisão M no Brasil?  
 

MF – Sim. E queremos consolidá-la além de São Paulo, com a possibilidade de realização 
de test drive dos carros em concessionários de Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 

Brasília.  
 
AB – Qual o tamanho atual da rede BMW e para onde ela deve se expandir?  

 
MF – Temos 44 revendas e vamos a 52 na virada para 2016. Entre as próximas 

abriremos uma em Teresina daqui a dois meses e teremos mais concessionárias fora das 
capitais, como em Novo Hamburgo, Juiz de Fora, Sinop, Piracicaba e Dourados.  
 

Sinotruk pede prorrogação de prazo para fábrica 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

A direção da Sinotruk Brasil entrou com pedido no Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) de prorrogação do prazo de início das obras da 

fábrica em Lages (SC).  
 
Com isso, a montadora de caminhões espera começar a produção local no primeiro 

trimestre de 2017, “período em que, de acordo com as projeções de mercado, é esperada 
a retomada do crescimento da economia brasileira”, diz um comunicado da Sinotruk. 

 
Ainda segundo a empresa, o projeto da fabrica permanece inalterado e Joel Anderson, 
presidente da companhia no Brasil, reuniu-se recentemente com a direção da montadora 

chinesa para tratar do assunto.  
 

O atraso no início das obras teria ocorrido “em decorrência do atual cenário econômico do 
Brasil”.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22511/sinotruk-pede-prorrogacao-de-prazo-para-fabrica


WebMotors chega aos 20 anos sem crise 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A despeito da queda pronunciada das vendas de carros novos, comprar e vender veículos 
continua sendo um negócio em alta no Brasil, especialmente no mercado on-line, que tem 

grande poder de agilizar os encontros entre interessados dos dois lados do balcão.  
 

O desempenho comercial do WebMotors, maior site de anúncios de carros e motos do 
País, mostra a força que esse segmento ganhou nos últimos anos, não por acaso atraindo 
investidores nacionais e internacionais.  

 
Ao completar 20 anos de sua fundação, o portal passa por momento de crescimento 

vigoroso em todos os indicadores de performance, inclusive os financeiros, com aquisições 
de portais regionais e um sócio estrangeiro, o Carsales, da Austrália, que há dois anos, 
em junho de 2013, pagou R$ 180 milhões ao Banco Santander para comprar 30% de 

participação.  
 

Segundo consta no balanço financeiro do Santander, o portal apurou lucro de R$ 31 
milhões em 2014, mais que o dobro, 115%, do resultado de 2013. A rentabilidade sobre o 

patrimônio líquido de R$ 230 milhões foi de 9,5%, também acima dos 6,8% de um ano 
antes. No primeiro semestre de 2015 o resultado parece seguir no mesmo ritmo: lucro de 
R$ 14,8 milhões, com rentabilidade de 6% sobre patrimônio líquido de R$ 240,3 milhões.  

 
“Claro que a retração das vendas de veículos novos nos afeta, mas em intensidade menor 

porque os vendedores de usados são nossos principais anunciantes e esse mercado 
continua aquecido. Temos crescido dois dígitos porcentuais gordos a cada ano”, revela 
Maria Regina Parente Botter, country manager do WebMotors. De 2013 para 2014 o 

faturamento aumentou 17%. “Este ano também deveremos crescer dois dígitos”, projeta.  
 

Os resultados financeiros são fruto do expressivo crescimento dos negócios realizados 
dentro do portal, uma vitrine onde em junho estavam anunciados 265 mil veículos, 
número 30% maior do que o verificado no mesmo mês de 2014, sendo 91% deles usados 

e 9% zero-quilômetro.  
 

As ofertas de lojistas e concessionários que compram pacotes de anúncios são a 
esmagadora maioria, com 81% do total. Houve expansão de 25% na carteira de clientes 
pessoas jurídicas do WebMotors.  

 
Os vendedores particulares, embora representem a menor parte, 19% dos carros e motos 

ofertados, na comparação com junho do ano passado aumentaram em 25% o volume de 
anúncios, com pouco mais de 50 mil publicações.  
 

Com 22 milhões de visitas por mês, a audiência total cresceu 50% e o volume de buscas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22508/webmotors-chega-aos-20-anos-sem-crise


no site aumentou 300% no primeiro semestre em relação ao mesmo intervalo de 2014. Já 
o número de propostas enviadas aos anunciantes aumentou 50%.  
 

AQUISIÇÕES 
 

Parte da expansão pode ser explicada pelas aquisições feitas nos últimos dois anos pelo 
WebMotors. Em 2013 foi comprado o site Meucarango, com forte penetração no Nordeste 
do País.  

 
Em 2014 o portal assumiu o controle do Compreauto, que tinha atuação no Noroeste 

Paulista, na rica região de São José do Rio Preto. Mais recentemente, em dezembro do 
ano passado, pensando na expansão da carteira de clientes lojistas, a WebMotors adquiriu 
a Virtual Motors, empresa especializada em ferramentas digitais para administração de 

vendas on-line de lojas.  
 

“Com essas aquisições ampliamos a nossa presença em regiões importantes e também o 
volume de veículos anunciados”, destaca Maria Regina. Segundo calcula o portal, o 
estoque anunciado atualmente no WebMotors é hoje o dobro do segundo colocado nesse 

mercado de anúncios on-line de veículos – no caso, o iCarros, também controlado por um 
banco, o Itaú. 

 
A concorrência com sites de anúncios gratuitos não atrapalha os negócios e nem assusta 

os administradores do WebMotors, que cobra de R$ 100 a R$ 200 por anúncio de pessoa 
física, que fica no ar até a venda ser concluída com reativação a cada 60 dias. “Nosso 
diferencial é a qualidade.  

 
Todos os anúncios são checados antes da publicação e os clientes têm retorno efetivo, por 

isso estamos na liderança desse mercado”, avalia a executiva.  
 
Nesse sentido, a chegada do sócio australiano Carsales, com experiência de atuação em 

uma dezena de países, ajudou a melhorar o sistema do site e a experiência do usuário. 
“Eles já tinham um sistema pronto que funciona muito bem.  

 
Com a implantação aqui melhoramos bastante a eficiência do site tanto para quem 
anuncia como para quem busca um veículo para comprar”, diz Fernanda Lagroteria, 

diretora de marketing e produtos do WebMotors. 
 

Fundado em 1995, o WebMotors foi comprado em 2002 pelo banco Real ABN Amro, que 
em 2007 vendeu toda a operação no Brasil para o Santander e assim ficou também com o 
portal e uma das financeiras mais atuantes no setor, a Aymoré, hoje Santander 

Financiamentos.  
 

Apesar de ser também um bom canal de venda de produtos financeiros como 
financiamentos e seguros, o WebMotors não é utilizado para isso com exclusividade pelo 
sócio controlador. 

 

Ônibus elétrico da BYD chega em São Paulo 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
A BYD começa a expandir sua atuação nas cidades brasileiras com o início da primeira 

fase de testes do ônibus elétrico em São Paulo, em parceria com a SPTrans, que opera o 
transporte público de passageiros na cidade.  
 

O modelo K11, um articulado de 18,9 metros de comprimento de piso baixo e movido a 
bateria, foi desenvolvido para atender os mercados de BRT dos Estados Unidos e da 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22507/onibus-eletrico-da-byd-chega-em-sao-paulo


América Latina. Possui autonomia de 260 km/h e acomoda até 120 passageiros. 
Os testes serão acompanhados e auditados por uma empresa de auditoria credenciada 
pela SPTrans durante todos o trajeto da simulação de operação em rotas pré-

estabelecidas pela SPTrans. 
 

Uma segunda fase de testes já está prevista para começar em novembro deste ano, com 
um segundo ônibus elétrico fabricado na unidade da BYD em Lancaster, Califórnia, nos 
Estados Unidos.  

 
O novo veículo virá para o Brasil para a segunda etapa dos testes em São Paulo, desta 

vez para operar em linhas comerciais, com passageiros. Em setembro, está prevista a 
visita de técnicos da SPTrans na fábrica para vistoria do veículo, uma nova versão do K11 
desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro. 

 
São Paulo é a segunda cidade onde a BYD começa a testar seus veículos. Em julho, 10 

ônibus elétricos começaram a rodar em linhas regulares de Campinas, onde a empresa de 
origem chinesa planeja o investimento total de US$ 400 milhões para a construção de um 
complexo industrial para abrigar uma fábrica de chassis de ônibus elétricos, um centro de 

pesquisa e desenvolvimento e linhas de montagem de baterias recarregáveis e de painéis 
solares fotovoltaicos.  

 
Em maio deste ano, a companhia previu inaugurar a primeira fase da fábrica (a de chassis 

de ônibus) em julho. Desta vez, uma nova previsão aponta que a abertura das portas da 
nova unidade deve acontecer ainda este ano, em outubro. 
 

Lucro da Paccar cresce 39% no 1º semestre 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Paccar, grupo que reúne as marcas de caminhões DAF, Kenworth e Peterbilt, apurou 

crescimento de 39% do lucro líquido no primeiro semestre na comparação com mesmo 
período do ano passado, para US$ 825,6 milhões ou US$ 2,32 por ação, contra US$ 593,1 
milhões ou US$ 1,67 por ação.  

 
O faturamento gerado pelas vendas e por serviços financeiros subiram 11% na mesma 

base de comparação, de US$ 8,95 bilhões para US$ 9,91 bilhões.  
 
O lucro antes dos impostos aumentou 19%, para o recorde de US$ 284,6 milhões nos 

primeiros seis meses do ano em comparação com igual intervalo de 2014.  
 

A divisão de autopeças, Paccar Parts, reportou receita 2% maior no período, para US$ 
1,53 bilhão, consequência dos resultados nos mercados europeu e norte-americano, e do 
mix favorável de peças da marca. As receitas de peças e o crescimento do lucro foram 

atenuados pelos efeitos das taxas de câmbio das moedas estrangeiras. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22506/lucro-da-paccar-cresce-39-no-1o-semestre


“A Paccar está celebrando 110 anos de sucesso em 2015. Os excelentes resultados 
financeiros refletem os ganhos obtidos com o aumento das vendas de caminhões na 
América do Norte e Europa, o lucro trimestral recorde de peças no mercado de pós-venda 

e os resultados robustos nos serviços financeiros em todo o mundo”, comentou o CEO 
Ron Armstrong. 

 
O executivo acrescenta que a empresa tem focado em investimentos para o futuro 
crescimento nos principais mercados ao mesmo tempo em que tem expandido sua 

presença em mercados emergentes.  
 

Ele lembra que nos últimos sete anos, a Paccar colocou no mercado os novos veículos da 
Kenworth, Peterbilt e DAF, iniciou a produção dos motores Paccar MX, na América do 
Norte, inaugurou a fábrica de caminhões da DAF no Brasil e aumentou o número de 

centros de distribuição da Paccar Parts, além de expandir a Paccar Financial Services 
internacionalmente e desenvolver novas tecnologias e serviços para a indústria.  

 
“A Paccar está bem posicionada para o futuro crescimento dos investimentos nos 
componentes do trem de força, expansão geográfica, peças de pós-vendas e capacidades 

de serviço e nas tecnologias para caminhões que aumentam a eficiência do combustível, a 
segurança e a confiabilidade”, conclui. 

 
Na primeira metade do ano, destacam-se ações de aprimoramento das marcas, como as 

novas tecnologias de informações de diagnóstico em tempo real que a Kenworth e 
Peterbilt lançaram para melhorar o desempenho operacional de seus veículos. Por sua 
vez, a DAF planeja lançar sua tecnologia de conectividade para caminhões no último 

trimestre deste ano. 
 

Funcionários da Melling aderem ao PPE em Diadema 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

Mais uma empresa anuncia adesão ao PPE (Programa de Proteção ao Emprego). A 
fabricante de autopeças Melling, instalada em Diadema, no ABC paulista, chegou a um 
acordo com seus funcionários.  

 
O sindicato dos metalúrgicos da região aceitou redução de 9,83% na jornada de trabalho, 

com diminuição proporcional dos salários. A receita dos colaboradores será 
complementada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme prevê o 
programa. 

 
A medida afeta todos os 200 funcionários da unidade. O objetivo é conservar os empregos 

mesmo no momento de baixa demanda do mercado brasileiro. O acordo de adesão tem 
duração de seis meses.  
 

O PPE garante estabilidade de oito meses aos trabalhadores neste caso. O sindicato e a 
empresa negociaram ainda extensão deste prazo. Dessa forma os metalúrgicos ficarão 

com o emprego garantido por um ano.  
 
“Caso seja necessário prorrogar a adesão ao PPE por mais seis meses, já negociamos que 

o período de estabilidade também dobrará”, apontou o diretor regional do Sindicato do 
ABC, David Carvalho. 

 
A Melling é a terceira empresa da base da entidade a aderir ao programa do governo, 
depois de Rassini Automotive e Trefilação União. Fabricante de bombas de água, de óleo e 

válvulas a frio, a companhia fornece para montadoras instaladas na região, como 
Volkswagen, Ford e General Motors. 
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Mercedes-Benz anuncia novo VP de desenvolvimento no Brasil 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A partir de 1º de setembro, Christof Weber assume a vice-presidência de 
desenvolvimento de caminhões e agregados (motores, câmbios e eixos) da Mercedes-
Benz no Brasil, sucedendo a Walter Sladek, que após sete anos na subsidiária brasileira, é 

designado para chefiar o centro de competência mundial de desenvolvimento de chassis e 
eixos do Grupo Daimler, em Unterturkheim, na Alemanha. 

 
No Grupo Daimler desde 1997, Weber, que é graduado em Engenharia Mecânica, iniciou 
sua carreira na área de desenvolvimento de cabines de caminhões na unidade matriz da 

marca, na Alemanha, onde nasceu.  
 

Em 2001, foi promovido a gerente de testes de ciclo de vida no departamento de lifecycle 
no departamento de testes de caminhões. Em outubro de 2004, assumiu a gerência 
sênior da área de testes, na cidade de Wörth.  

 
O executivo também foi responsável por impulsionar a expansão global da rede de 

desenvolvimento da Daimler Trucks, contribuindo para o desenvolvimento de testes de 
campo e de durabilidade na mesma planta.  

 
Por fim, em dezembro de 2014, foi incumbido do novo desafio no Brasil, tornando-se 
responsável pela área de desenvolvimento conceito de veículo completo da Mercedes-

Benz.  
 

Em seu novo cargo, ficará baseado no Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT), 
considerado o maior laboratório da marca fora da Alemanha para veículos comerciais, 
atuando no mesmo nível de competência com seus parceiros da matriz. 

 

Financiamentos de veículos caem 20% até julho 

17/08/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O número de veículos financiados entre janeiro e julho caiu 20% com relação ao mesmo 
período do ano passado, incluindo os segmentos leve, pesado e motocicletas. Foram 1,42 

milhão de unidades vendidas a prazo contra as 1,77 milhão registradas há um ano, de 
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acordo com dados divulgados na sexta-feira, 14, pela Cetip, que opera o Sistema Nacional 
de Gravames (SNG), cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia 
em operações de crédito em todo o Brasil. 

 
Considerando apenas o mercado de leves, o volume de financiados recuou 22,4%, de 

1,26 milhão para 873,8 mil unidades nos sete meses acumulados do ano. Neste mesmo 
período, a participação dos financiamentos nas vendas totais de veículos caiu 9 pontos 
porcentuais, passando de 67,5% em 2014 (quando os emplacamentos somaram 1,86 

milhão de unidades) para 58,5% (neste ano os licenciamentos somaram 1,49 milhão de 
unidades). 

 
Em pesados – caminhões e ônibus – o volume de financiados caiu em proporção muito 
maior, pela metade: neste ano, 45,2 mil unidades foram negociadas a prazo, 50,4% 

menos que no ano passado quando os financiados chegaram a 91 mil. A participação dos 
financiamentos caiu 16 p.p., passando de 95,5% para 78,8%. 

 
A quantidade de motocicletas financiadas também caiu no comparativo anual, de 552,8 
mil para 500,9 mil unidades, queda de 9,4%. A proporção da participação das vendas a 

prazo no volume total dos emplacamentos ficou estável, com leve queda de 0,9 ponto 
porcentual, de 66,7% para 65,8%. 

 
MODALIDADES 

 
Entre as modalidades para o financiamento de veículos, o consórcio foi a única opção que 
apresentou alta no acumulado do ano, de 0,4%, para 508,5 mil unidades. Os dados 

consideram as aquisições de veículos por cotas contempladas, mas não quitadas de 
consórcio.  

 
No fechamento de julho, a modalidade representou 16,1% do total, sendo o CDC (crédito 
direto ao consumidor) a modalidade ainda com maior preferência entre os consumidores 

que financiam veículos, com 80,8% de participação do total das vendas financiadas no 
mês.  

 
O leasing aparece com apenas 1,3% das preferências de financiamento. O uso do CDC 
caiu 12,5% no acumulado janeiro-julho contra iguais meses de 2014, enquanto o leasing 

recuou 24% na mesma comparação.  
 

 
 
 

 



USADOS 
 
Se o mercado de novos segue em crise, o de usados ganha consideravelmente mais 

adeptos, fazendo com que a queda dos financiamentos neste setor seja de menor 
proporção.  

 
O número de usados financiados nos sete meses completos do ano recuou 2,2%, para 
1,75 milhão. O segmento de pesados registrou a maior queda entre os usados, de 6,3%, 

para 76,7 mil unidades contra as 81,9 mil unidades financiadas em iguais meses do ano 
passado, embora esta queda seja muito menor que a dos novos.  

 
As vendas a prazo de usados para veículos leves ficou 1,9% abaixo do volume registrado 
há um ano, para 1,61 milhão. Já o segmento de duas rodas verificou leve aumento de 

0,6% nos financiamentos de motos usadas, de 61,8 mil para 62,2 mil unidades. 
 

Instituições financeiras acreditam em queda da economia também em 2016 

17/08/2015 – Fonte: Agência Brasil 
 

A projeção é que haja queda de 0,15% no PIB, no próximo anoFonte: Arquivo/Agência 
Brasil. Instituições financeiras passaram a acreditar em queda da economia não só neste 
ano, mas também em 2016. A informação consta do boletim Focus, publicação semanal 

elaborada pelo Banco Central (BC), com base em projeções de instituições financeiras 
para os principais indicadores da economia. 

 
Na semana passada, a expectativa era estabilidade para o Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em 2016. Agora, a projeção é que 

haja queda de 0,15% no PIB, no próximo ano. Para este ano, a projeção continua 
piorando: a estimativa de queda passou de 1,97% para 2,01%, no quinto ajuste seguido. 

 
Na avaliação do mercado financeiro, a produção industrial deve apresentar retração de 

5%, este ano, contra 5,21% previstos na semana passada. Em 2016, há expectativa de 
recuperação do setor, com crescimento de 1%, ante a previsão anterior de 1,15%. 
 

O encolhimento da economia vem acompanhado de inflação acima da meta (4,5%, com 
limite superior de 6,5%). Mas, pela primeira vez depois de 17 semanas seguidas, a 

projeção parou de subir. A estimativa das instituições financeiras para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), este ano, foi mantida em 9,32%. Para o próximo 
ano, a projeção passou de 5,43% para 5,44%. 

 
Para tentar trazer a inflação para a meta, o BC elevou a taxa básica de juros, a Selic, por 

sete vezes seguidas. Mas a promessa do BC é entregar a inflação na meta somente em 
2016. O BC indicou que não deve elevar a Selic na próxima reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), em setembro. Segundo o BC, os efeitos de elevação da Selic levam 

tempo para aparecer. 
 

Para as instituições financeiras, a Selic deve permanecer em 14,25% ao ano até o fim de 
2015 e ser reduzida em 2016. A projeção mediana (desconsidera os extremos da 
estimativa) para o fim do próximo ano passou de 12% para 11,88% ao ano. 

 
A taxa é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (Selic) e serve como referência para as demais taxas de juros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, o BC contém o excesso de demanda que pressiona os preços, 
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-08/instituicoes-financeiras-passam-projecao-queda-da-economia-tambem-em-2016
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-08/bc-cenario-de-convergencia-da-inflacao-para-45-em-2016-tem-se-fortalecido


Quando reduz os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o 
consumo, mas alivia o controle sobre a inflação. 
 

A pesquisa do BC também traz a projeção para a inflação medida pelo Índice Geral de 
Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), que passou de 7,66% para 7,67%, este ano. 

Para o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), a estimativa subiu de 7,69% para 7,74%, 
em 2015. A estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) passou de 9,17% para 9,23%, este ano. 

 
A projeção para a cotação do dólar, ao final este ano, subiu pela quarta vez seguida, ao 

passar de R$ 3,40 para R$ 3,48. Para o fim de 2016, na terceira alta seguida, a projeção 
passou de R$ 3,50 para R$ 3,60. 
 

Uberlândia inicia programa de resíduos sólidos 

17/08/2015 – Fonte: Agência Brasil 
 

Quase um ano após o fim do prazo concedido pelo governo federal para que os municípios 
se adequassem à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), grande parte das cidades 

brasileiras não elaborou o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) nem deu 
início aos trabalhos de melhoria da gestão e do direcionamento dos resíduos. 
 

Esse não é o caso de Uberlândia. A cidade do Triângulo Mineiro foi uma das pioneiras a 
cumprir a legislação federal com a implantação de um aterro sanitário, e agora avança na 

implantação de um sistema de gestão dos resíduos da construção civil. 
 
De acordo com o assessor de gabinete da Secretaria de Serviços Urbanos, Silas 

Guimarães, chamado de "Coletas on-line", o sistema está funcionando, em fase de 
capacitação de todas as partes envolvidas, desde o transporte de caçambas até os locais 

finais de descarte desses resíduos. Segundo ele, a etapa de implementação e 
familiarização vai até 20 de setembro. Depois disso, será uma exigência para a obtenção 

do habite-se. 
 
"O sistema é todo interligado, de maneira que as empresas de caçamba precisam estar 

cadastradas, informando os destinos dos equipamentos, bem como a data e a utilização.  
 

Depois disso, o destinatário final também deverá efetuar a baixa no sistema e indicar se o 
local de despejo do material é adequado. Com isso, será possível monitorar desde a 
quebra de um muro, a construção de um edifício até o descarte final", explica. 

 
 

Custos - A gestão municipal pretende ainda reduzir os custos com a limpeza de entulho 
em toda a cidade, hoje em torno de R$ 250 mil por mês. Guimarães afirma também que 
agora será possível identificar com precisão o volume de resíduos de construção civil 

gerado na cidade. Conforme ele, há estimativa de que os resíduos cheguem a 600 
toneladas diariamente, já que somente a parte recolhida pela prefeitura chega a 400 

toneladas. 
 
O investimento no sistema integra o montante de R$ 150 milhões pagos por mês pelo 

Executivo municipal para o despejo das 400 toneladas no aterro industrial. O sistema 
eletrônico foi criado pela CSJ Sistemas e já é usado em 12 cidades brasileiras. 

 
O assessor disse ainda que acredita no envolvimento das empresas envolvidas nesse 
processo. "Não queremos punir e sim educar fazendo com que seja cumprida a legislação 

que cuida da destinação correta dos resíduos. Já deu certo em outras cidades e assim 
será em Uberlândia. Queremos acabar com os pontos críticos da cidade e se cada um 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=uberlandia_inicia_programa_de_residuos_solidos&id=158356


nesse processo fizer a sua parte teremos uma cidade limpa, uma cidade que cuida do seu 
meio ambiente", destaca. 
 

Atualmente, o sistema opera em caráter educativo e todos os envolvidos serão 
capacitados para operá-lo. Após 30 dias, quem descumprir a lei terá o habite-se negado. 

Já quem tem o habite-se, se não proceder de forma correta com a destinação de resíduos 
poderá ser multado e o valor varia entre R$ 695,74 a R$ 2.034,33. 
 

Contratação de altos executivos cresce no 1º semestre 

17/08/2015 – Fonte: Usinagem brasil 
 

Apesar do cenário econômico no Brasil, a Page Executive, braço do PageGroup 
especializado no recrutamento para o chamado “C-Level” (presidentes, diretores e 

conselheiros), detectou aumento de 7% no volume de projetos no 1º semestre de 2015 
em comparação ao mesmo período de 2014.  
 

De acordo com o levantamento, o primeiro semestre de 2015 foi marcado por 
substituições de presidentes (35% do total de projetos), diretores de Unidades de 

Negócios (também com 35%), diretores de Operações (11%) e diretores Financeiros 
(10%), nesta ordem.  
 

A característica comum para a maior parte dos projetos é a necessidade de mudança de 
orientação para as empresas, com foco em ganhos de eficiência, aumento de 

produtividade e redução de custos.  
 
Pouco mais da metade das contratações feitas pela Page Executive no período foi 

motivada por mau desempenho das empresas. Mudanças decorrentes de alterações 
societárias e sucessão de fundadores representam 15% das movimentações.  

 
Para o segundo semestre, a expectativa da Page Executive é um importante incremento 

no número de aquisições por fundos de Private Equity, o que certamente vai gerar 
movimentações no primeiro escalão.  
 

Ao comentar os resultados, Fernando Andraus, diretor-executivo da Page, faz a ressalva 
de que o primeiro semestre de 2014 foi especialmente fraco em função dos meses que 

antecederam a Copa do Mundo. Quando comparamos o volume de projetos com o 
primeiro semestre de 2013, a queda é de 24%. 
 

Entre as empresas que realizaram contratações com a Page Executive, 70% são de 
empresas nacionais e 30% multinacionais.  

 
“As empresas multinacionais muitas vezes tem menos flexibilidade em períodos de 
retração econômica e ficam mais cautelosas. Já as brasileiras, que estão mais habituadas 

a essa situação, aproveitam este momento para arrumar a casa e realizar as substituições 
necessárias”, explica.  

 

Economistas já preveem queda do PIB em 2016, segundo relatório Focus 

17/08/2015 – Fonte: O Globo 

 
As previsões dos economistas do mercado financeiro em relação ao desempenho da 
economia em 2015 e 2016 pioraram mais uma vez. O relatório Focus, do Banco Central, 

mostra pela primeira vez que este ano deve terminar com uma queda no PIB de mais de 
2%, enquanto para o ano que vem a expectativa já é de retração, de 0,15%. Já as 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10116-contratacao-de-altos-executivos-cresce-no-1o-semestre/pa-1/
http://oglobo.globo.com/economia/economistas-ja-preveem-queda-do-pib-em-2016-segundo-relatorio-focus-17207335


projeções em relação à inflação em 2015 deram trégua pela primeira vez após 17 
semanas de alta e foram mantidas em 9,32%. 
 

 
 
Para o PIB de 2015, a projeção dos economistas piorou pela quinta semana seguinte. No 
último relatório, divulgado na segunda-feira da semana passada, a expectativa era de que 

a economia terminasse o ano com uma retração de 1,97%. 
 

O recuo, porém, deve ser mais intenso, de 2,01%, segundo a mais recente pesquisa 
Focus. Há um mês, a expectativa de retração era mais modesta, de 1,70%. Há três 
meses, era de queda de 1,20%. 

 
E, pela primeira vez, os economistas acreditam que o PIB ficará no terreno negativo em 

2016. É a segunda semana seguida de redução das expectativas. Na semana passada, a 
previsão era de que a economia terminasse o ano que vem estagnada.  
 

A pesquisa divulgada hoje, porém, já indica que a atividade econômica vai recuar 0,15%. 
Há quatro semanas, os economistas ainda acreditavam em uma alta de 0,33% no PIB do 

ano que vem. Em 5 de junho, a pesquisa ainda indicava que haveria uma expansão de 
1% na economia. Desde então, a trajetória é de queda. 
 

Em relação ao IPCA, após 17 semanas seguidas de elevação da expectativa para a taxa 
oficial deste ano, os economistas mantiveram os mesmos 9,32% da semana passada. 

Apesar disso, se confirmado o percentual, será a maior inflação desde 2002. Em julho, a 
inflação acumulada em 12 meses chegou a 9,56%, segundo o IBGE. 

 
Já em 2016, a inflação deve ficar em 5,44%, com uma leve alta frente ao dado projetado 
na semana passada, que foi de 5,43%. Há quatro semanas, no entanto, os economistas 

apostavam em 5,40%. 
 

A meta de inflação estipulada pelo BC é de 4,5%, com margem de tolerância de dois 
pontos percentuais para baixo ou para cima. Assim, tanto em 2015 quanto em 2016 o 
IPCA previsto pelos economistas deve ficar fora do centro do alvo do governo.  

 
A cotação do dólar no fim deste ano e do próximo também foi revista pelos economistas 

consultados pelo Banco Central. Em 2015, a moeda americana deve fechar o ano em R$ 

http://oglobo.globo.com/economia/2015/08/10/2270-economistas-pioram-previsoes-agora-esperam-que-inflacao-feche-2015-no-patamar-mais-alto-desde-2002-rv1
http://oglobo.globo.com/economia/2015/08/10/2270-economistas-pioram-previsoes-agora-esperam-que-inflacao-feche-2015-no-patamar-mais-alto-desde-2002-rv1
http://oglobo.globo.com/economia/2015/08/07/2270-inflacao-desacelera-em-julho-mas-em-12-meses-passa-de-9-pela-1-vez-desde-2003
http://oglobo.globo.com/economia/2015/08/07/2270-inflacao-desacelera-em-julho-mas-em-12-meses-passa-de-9-pela-1-vez-desde-2003


3,48. O valor é bem superior aos R$ 3,40 projetados na semana passada e marca a 
quarta elevação seguida. Há apenas quatro semanas, a cotação esperada era de R$ 3,23 
no fim deste ano. 

 
Para 2016, a expectativa também é de alta em relação à moeda americana. Os 

economistas acreditam que a moeda ficará em R$ 3,60 no fim do ano — a terceira alta 
consecutiva e também bem acima dos R$ 3,50 do último Focus. Há um mês, esperava-se 
que a divisa americana fechasse o ano que vem em R$ 3,40. 

 
A taxa básica de juros, a Selic, ficou mantida em 14,25%, segundo o Focus. Desde agosto 

do ano passado, o Banco Central vem aumentado a taxa de juros, que passou de 11% ao 
ano para os atuais 14,25% ao ano. Já para o ano que vem, a previsão do Focus mostra 
leve queda frente ao relatório anterior, de 12% para 11,88%. 

 

Fiat Chrysler faz recall de 85.816 Chrysler 200 

17/08/2015 – Fonte: O Globo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Fiat Chrysler anunciou recall de 85.816 modelos Chrysler 200 em todo o mundo devido 

a um problema elétrico que pode fazer com que os carros parem subitamente. 
 

O chamamento afeta alguns modelos de 2015. Quase todos foram vendidos nos EUA, 
ainda que 7.115 tenham ido para o Canadá, 848 para o México e 19 para fora da América 

da Norte. 
 
Alguns conectores elétricos sofreram danos durante avaliações no pós-produção, 

conforme a companhia.  
 

O problema pode fazer com que o motor se afogue ou mude a marcha para ponto morto 
de repente. 
 

A montadora informou não tem notícias de acidentes ou lesões relacionadas com o 
problema. 

 
Os proprietários dos carros serão informados para que compareçam a uma concessionária 
e façam o conserto gratuitamente.  

 

CSN apresenta nova certificação das reservas minerais de 3,0 bilhões de t de 
minério de ferro 

17/08/2015 – Fonte: Fator Brasil 
 

Nas minas de Casa de Pedra e do Engenho, um acréscimo de 85% em comparação às 
quantidades certificadas em 2007. 

 
A Companhia Siderurgica Nacional (Bovespa: CSNA3; NYSE: SID) comunicou no dia 13 de 
agosto(quinta-feira), aos seus acionistas e ao público em geral que o Conselho de 

Administração tomou conhecimento nesta data do novo relatório de certificação das 

http://oglobo.globo.com/economia/carros/fiat-chrysler-faz-recall-de-85816-chrysler-200-17195794
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=302167
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=302167


reservas minerais de minério de ferro nas minas de Casa de Pedra e do Engenho 
("Relatório"). 
 

“O Relatório foi elaborado pela certificadora Snowden do Brasil Consultoria Ltda. de 
acordo com a metodologia adotada pelo Australasian Code for Reporting of Exploration 

Results, Mineral Resources and Ore Reserves - JORC Code 2012 e as melhores práticas da 
indústria, e certifica reservas de 3.021 milhões de toneladas de minério de ferro, o que 
representa um acréscimo de 85% em comparação com as quantidades certificadas na 

última auditoria realizada em abril de 2007 pela Golder Associates”, assinou Gustavo 
Sousa, diretor-executivo de relações com investidores da CSN. 

 

Tuper fornece soluções em aço para as obras das olimpíadas 

17/08/2015 – Fonte: Segs.com 

 
A Tuper é presença confirmada na maior festa do esporte mundial: os Jogos Olímpicos 
2016, no Rio de Janeiro. No ranking das maiores processadoras de aço do país, a empresa 

catarinense atingiu “índices olímpicos” e garantiu seu lugar na seleção brasileira de 
fornecedores para três obras da competição. Além de estarem preparados para o evento 

que acontece em agosto de 2016, alguns locais serão utilizados também para os Jogos 
Paraolímpicos, em setembro do mesmo ano. 
 

Referência em qualidade, a Tuper forneceu mais de 400 toneladas de tubos estruturais 
em aço carbono nos formatos quadrado e retangular para as obras do Velódromo e do 

Estádio Olímpico de Desportos Aquáticos. A empresa também forneceu tubos estruturais 
redondos para a reforma do Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão. 
 

O diretor de Unidade de Negócio da Tuper, James Mauro, lembra que a empresa oferece 
ao mercado soluções completas em aço para a construção civil, do início ao fim da obra. 

“Temos participado de grandes projetos de infraestrutura para o desenvolvimento do país 
e já fornecemos para estádios, aeroportos, gasodutos, shoppings centers e outras 

importantes obras. Agora, vamos deixar nossa marca também nos empreendimentos 
voltados às Olimpíadas”, diz. 
 

Para atender às especificações de cada projeto, a Tuper produz tubos estruturais 
redondos (15,87 a 339,70mm), quadrados (20x20 a 260x260mm) e retangulares (12x40 

a 200x350mm) com espessuras até 16,00mm em comprimentos que podem ser 
fornecidos de acordo com a necessidade do cliente.  
 

Além de tubos estruturais, o portfólio de produtos da Tuper contempla tubos para 
fundação e estaqueamento, tubos de condução pretos e galvanizados, eletrodutos, chapas 

de aço, perfis estruturais, lajes nervuradas, andaimes, escoras metálicas e sistemas de 
coberturas metálicas. 
 

Sobre a Tuper 
Com mais de 40 anos de atuação, a Tuper é uma das maiores processadoras de aço do 

Brasil, segundo o INDA (Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço). A empresa 
acompanha a evolução do mercado com amplas linhas de produtos, atendendo as mais 
exigentes normas nacionais e internacionais. 

 
Com quatro unidades industriais e capacidade produtiva de 550 mil toneladas de aço/ano, 

fornece para diversos segmentos como: Construção Civil, Automotivo, Máquinas e 
Implementos Agrícolas e Rodoviários, Industrial, Óleo e Gás, entre outros. Seu portfólio 
de produtos contempla soluções automotivas, sistemas construtivos, soluções tubulares 

para aplicações industriais, estruturais e de condução e tubos para óleo e gás. 
 

http://www.segs.com.br/demais/54501-tuper-fornece-solucoes-em-aco-para-as-obras-das-olimpiadas.html


Instalada em Santa Catarina, emprega 2,5 mil profissionais e conta com mais de 20 
pontos de distribuição em todo o território nacional. Graças ao alto padrão de qualidade, 
parque fabril moderno e excelência de seus produtos, a empresa tem participado de 

grandes projetos de infraestrutura para o desenvolvimento do país, entre os quais o 
fornecimento de soluções em aço para nove estádios preparados para sediar a Copa do 

Mundo, sete aeroportos, cinco gasodutos e mais de quarenta shoppings centers. 
 
Atenta às oportunidades e demandas de mercado, a Tuper contribui de forma significativa 

para impulsionar o setor do aço. As áreas de Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento 
contam com a parceria de centros de pesquisas, universidades nacionais e internacionais, 

entidades representativas e empresas líderes mundiais em tecnologia. 
 
Entre os exemplos estão a parceria com a FEV, renomada empresa de engenharia alemã 

que atua no desenvolvimento de soluções para o mercado automotivo. No setor de 
construção civil, um convênio de cooperação científica com a Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ) possibilita pesquisas focadas em novas tecnologias na linha de 
estruturas metálicas tubulares. Além disso, a Tuper integra ainda o Comitê de Petróleo e 
Gás da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc). 

 


