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 BANCO DO BRASIL ANUNCIA MEDIDAS DE APOIO AO SETOR AUTOMOTIVO NA 

QUARTA-FEIRA 

 DEPOIS DA GM, VOLKS COMEÇA A DEMITIR EM UNIDADE DE TAUBATÉ (SP) 

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PEDE ANULAÇÃO DAS DEMISSÕES NA GM 

 AUDIÊNCIA ENTRE GM E SINDICATO DOS METALÚRGICOS TERMINA SEM ACORDO 

 AMORTECEDORES REGENERATIVOS TRANSFORMAM BURACOS EM ENERGIA 

 COM ALTA DO DÓLAR CRESCE EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS À ARGENTINA 

 CEMIG PODE INVESTIR R$ 4 BILHÕES EM USINA SOLAR EM MINAS 

 ÔNIBUS ELÉTRICO DA BYD CHEGA EM SÃO PAULO 

 ALDO REBELO DIZ QUE PAÍS DEVE VALORIZAR A INOVAÇÃO PARA RECUPERAR 

COMPETITIVIDADE 

 INDÚSTRIA PRECISA AGIR SEM ESPERAR GOVERNO 

 CRISE ABRE ESPAÇO PARA REFORMAS ESTRUTURANTES 

 CAMINHÕES VÃO EM MARCHA LENTA TAMBÉM EM 2016 

 NACIONALIZAR VIROU META NÚMERO UM DE MONTADORAS 

 “NÃO SE PODE IGNORAR UMA BOA CRISE”, AFIRMA JOE VITALE 

 VENDA DE VEÍCULOS LEVES TERÁ PEQUENA RETOMADA EM 2016 

 METALÚRGICOS AUTORIZAM SINDICATO A NEGOCIAR PPE COM MERCEDES 

 “SETOR AUTOMOTIVO ESTÁ NO PORÃO”, DIZ LUIZ MOAN 

 GM CONFIRMA 798 DEMISSÕES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 SINOTRUK PEDE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA FÁBRICA 

 INADIMPLÊNCIA REGISTRA A MAIOR ALTA EM TRÊS ANOS 

 ORÇAMENTO DE 2016 AMPLIARÁ CORTES 
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 PAULO BERNARDO É INDICADO AO COMANDO DE ITAIPU; OPOSIÇÃO E BASE 

CRITICAM 

 HERDEIRO DA DINASTIA FIAT PLANEJA SEUS PASSOS 

 AJUSTE FISCAL COM ALTA DE TRIBUTOS DEIXA CONTAS DO PARANÁ NO AZUL 

 TST DEFINE QUE DÍVIDAS TRABALHISTAS DEVEM SER CORRIGIDAS PELO IPCA-E 

 GOVERNO ESTUDA AMPLIAR CONCESSÕES PARA COMPENSAR PERDAS DAS 

GERADORAS DE ENERGIA 

 DECISÃO SOBRE 13º DO INSS REABRE DISPUTA DENTRO DO GOVERNO 

 EMBARQUES DA VALE EM MINAS TÊM RETRAÇÃO DE 51,74% 

 PREJUÍZO DA CCX CAI 59,3% NO SEGUNDO TRIMESTRE 

 MINERAÇÃO PROJETA QUEDA DE 26% 

 LINHA DO BNDES PARA CAPITAL DE GIRO DE EMPRESAS TERÁ R$ 7,7 BILHÕES 

 COMO AJUSTAR O “TAKT” PARA, SEM DEMITIR, MANTER A PRODUTIVIDADE 

 "MTE DIVULGA BALANÇO DO TRABALHO ESTRANGEIRO NO SEMESTRE" 

 TRABALHADORES DA VOLKS, EM TAUBATÉ, ENTRAM EM GREVE APÓS 50 

DEMISSÕES 

 EXPANSÃO AMBICIOSA CORRÓI LUCROS DA CHEVRON 

 COBRE E ALUMÍNIO ATINGEM MÍNIMAS EM 6 ANOS 

 ECONOMISTAS DISCUTEM PROPOSTA PARA REFORMA DO PIS E COFINS 

 DESVALORIZAÇÃO DO YUAN ACIRRA A CONCORRÊNCIA NO MERCADO DE METAIS 

 O FUTURO AINDA É INCERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BACEN 

 
 

CÂMBIO 

EM 18/08/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,458 3,459 

Euro 3,813 3,857 
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Banco do Brasil anuncia medidas de apoio ao setor automotivo na quarta-feira 

18/08/2015 – Época Negócios 
 

O Banco do Brasil vai anunciar na quarta-feira (19/08) medidas de apoio ao setor 
automotivo, em um momento em que a indústria automobilística sofre uma forte queda 
nas vendas e na produção, informou o banco em aviso à imprensa nesta segunda-feira.  

 
No comunicado, o BB afirmou que serão lançadas "ações de apoio e fomento ao setor 

automotivo e sua cadeia produtiva", sem dar mais detalhes. 
 
O BB firmará com as entidades o compromisso de agilizar o processo de financiamento de 

veículos, incluindo os de passeio, além de caminhões e máquinas pesadas, como tratores. 
Procuradas, Anfavea, Fenabrave e Sindipeças não se manifestaram de imediato. 

 
Participarão do anúncio executivos da associação das montadoras, Anfavea; dos 
distribuidores de veículos, Fenabrave; e do sindicato das fabricantes de autopeças, a 

Sindipeças. 
 

Depois da GM, Volks começa a demitir em unidade de Taubaté (SP) 

18/08/2015 – CIMM 
 

A Volkswagem confirmou na tarde desta segunda-feira (17) que está demitindo na 
unidade de Taubaté, no interior paulista, onde produz o modelo “up”. A empresa não 
revelou o total de dispensas, mas o sindicato dos metalúrgicos local calcula que pelo 

menos 50 trabalhadores “foram surpreendidos” durante o primeiro turno de trabalho com 
avisos de demissão.  

 
Segundo o presidente da entidade, Hernani Lobato, ao saber das demissões os 
funcionários decidiram parar a produção por tempo indeterminado, ou até que a empresa 

reveja as dispensas e retome as negociações.  
 

O sindicalista disse ainda que a montadora comunicou os trabalhadores no mesmo 
momento que negociava com o sindicato a uma nova proposta para renovação do acordo 
realizado em 2012, e que tem validade até 2016.  

 
A fábrica de Taubaté produz 850 modelos “up“ e emprega 5 mil pessoas em dois turnos. 

Cerca de 250 funcionários estavam retornando nesta segunda de um período de cinco 
meses de lay-off (suspensão de contratos de trabalho). 

 
Por meio de nota, a Volks alegou que as medidas de flexibilização da produção adotadas 
em 2015 (férias coletivas, lay-off, entre outras) não foram suficientes para adequar a 

produção à demanda do mercado e que vem negociando com o sindicato uma proposta 
que permita a adequação necessária da estrutura de efetivo e de custos da unidade, que 

são os mais altos da montadora no Brasil.  
 
“Apesar de a proposta não ter sido aprovada, continua urgente a necessidade de 

adequação de efetivo e otimização de custos para melhorar as condições de 
competitividade de Taubaté”, diz a nota. 

 
GM 
As demissões em Taubaté se somam as mais de 500 dispensas da General Motors em São 

Caetano e outras 500 da unidade da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo. A GM 
também havia dispensado 798 funcionários da sua fábrica de São José dos Campos, na 

semana passada.  

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/08/banco-do-brasil-anuncia-medidas-de-apoio-ao-setor-automotivo-na-quarta-feira.html
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/depois-da-gm-volks-comeca-a-demitir-em-unidade-de-taubate-sp-02ryg7p5txr0yqdzkw4l0dtcg


Essas demissões foram analisadas pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas na 
tarde desta segunda-feira à pedido do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos, que queria a anulação das dispensas pelo órgão.  

 
Na audiência o MPT se manifestou favorável ao pedido do sindicato, mas a GM rejeitou a 

proposta. O MPT marcou uma audiência para a próxima sexta-feira. Enquanto isso, os 
funcionários decidiram manter a greve, que está completando uma semana.  
 

Mercedes 
Na unidade da Mercedes-Benz no ABC, o sindicato retomou as negociações com a direção 

da empresa, depois que os trabalhadores aprovaram em assembleia, no último sábado, 
autorizar a entidade a negociar um Programa de Proteção de Emprego (PPE).  
 

A assessoria da Mercedes confirmou a retomada das negociações. Segundo o sindicato do 
ABC, três empresas da área de autopeças já acertaram a entrada no PPE. Outras seis 

estão em negociação. 
 
Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a GM comunicou aos cerca de 9 mil trabalhadores da 

unidade que eles entraram em férias coletivas a partir do dia 8 de setembro e 
permanecem em casa até o dia 23. Com a prudução completamente parada, deixarão de 

ser fabricados cerca de 1.200 veículos dos modelos Onix e Prysmian por dia. 
 

Ministério Público do Trabalho pede anulação das demissões na GM 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 
 
Em audiência realizada nesta segunda-feira (17) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 

em Campinas, o procurador do trabalho Ronaldo Lira emitiu parecer favorável à 
reintegração de 798 trabalhadores da General Motors (GM) demitidos neste mês da 

fábrica da montadora em São José dos Campos.  
 

Devido à greve deflagrada pelos funcionários da planta no Vale do Paraíba, a própria GM 
acionou a Justiça para encerrar a paralisação iniciada no dia 10 de agosto.  
 

Em nota, o presidente do Sindmetalsjc (Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos), afirmou que a audiência “foi um passo positivo na luta para que as demissões 

sejam anuladas”.  
 
O pedido de anulação dos cortes, de acordo com o sindicato, está fundamentado na 

jurisprudência que obriga a empresa a negociar com a categoria antes de realizar 
demissões em massa.  

 
Segundo os sindicalistas, as 798 demissões da empresa aconteceram por telegrama, sem 
qualquer negociação.  

 
Adequação 

Procurada, a General Motors não comentou o parecer do Ministério Público do Trabalho, 
mas informou que uma nova reunião foi marcada para a próxima sexta-feira, dia 21, às 
15h, após não se chegar a um acordo na audiência desta segunda.  

 
Segundo nota da montadora, “a paralisação da operação na fábrica só contribui para 

agravar a séria crise que afeta hoje a GM e a indústria automotiva [...] e os 
desligamentos realizados têm como objetivo adequar o quadro da empresa à atual 
realidade do mercado, visando resgatar a competitividade e viabilidade do negócio.” 
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Audiência entre GM e Sindicato dos Metalúrgicos termina sem acordo 

18/08/2015 – CIMM 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A audiência em busca de uma conciliação para por fim à greve na fábrica da General 

Motors em São José dos Campos terminou sem acordo nesta segunda-feira (17). Com 
isso, a paralisação, que já dura uma semana, continua. 

 
A reunião entre representantes da empresa e do Sindicato dos Metalúrgicos foi realizada 
nesta tarde no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. O desembargador Lorival 

Ferreira dos Santos, presidente do TRT, apontou algumas alternativas frente às 
demissões, como a adoção de layoff para os 798 trabalhadores dispensados, a adesão ao 

Programa de Proteção ao Emprego (PPE) recentemente criado, e também a indenização 
financeira. 
 

Como não houve acordo, uma segunda audiência foi marcada para a próxima sexta-feira, 
às 15hh. 

 
Cerca de 100 funcionários demitidos fizeram uma manifestação em frente ao local da 

reunião. Com faixas e bandeiras, eles pediam a anulação das 798 demissões realizadas na 
última semana. 
 

No TRT, a montadora chegou a oferecer um salário-base para cada trabalhador demitido, 
mas a proposta foi recusada pelo sindicato. 

 
Em nota, a GM informou que não houve progresso efetivo nas discussões para solução do 
impasse e que "a paralisação da operação na fábrica, desde o último dia 10 de agosto, só 

contribui para agravar a séria crise que afeta hoje a GM e a indústria automotiva". 
 

A GM acusa ainda o sindicato de descumprir a liminar da Justiça que determinou o livre 
acesso ao complexo. A empresa afirma que esgotou todas as possibilidades e que a planta 
de São José dos Campos não está competitiva. A queda nas vendas e os estoques altos 

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

 
Segundo Antônio Barros, o Macapá, presidente do sindicato, a greve, que atinge toda a 
linha de produção será mantida. A unidade de São José tem 5 mil funcionários e produz 

os modelos S10 e Trailblazer.  
 

A categoria exige a anulação de todas as demissões e pede que a empresa adote outras 
medidas como layoffs, férias coletivas, licenças não-remuneradas e um novo PDV (Plano 
de Demissão Voluntária). O sindicato também nega que esteja impedindo a entrada de 

funcionários na fábrica de São José.  
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MP quer reverter demissões  
Durante a audiência, o procurador Ronaldo Lira, do Ministério Público do Trabalho, pediu a 
reintegração dos 798 trabalhadores da GM em São José, demitidos na última semana. Ele 

alegou que não houve uma negociação prévia, o que justificaria a suspensão das 
rescisões contratuais. 

 
Crise das montadoras 
Em Taubaté, funcionários da Volkswagen decretaram greve no início da tarde desta 

segunda-feira. A paralisação foi uma forma de protesto após alguns funcionários do 
primeiro turno receberem cartas de demissões, durante uma reunião entre o Sindicato 

dos Metalúrgicos e diretores da empresa. De acordo com a categoria, não há balanço 
ainda sobre o número de demitidos e 2,5 mil metalúrgicos do segundo turno cruzaram os 
braços nesta tarde. 

 
Também nesta segunda, a chinesa Chery anunciou férias coletivas para funcionários da 

fábrica de Jacareí. Segundo a empresa, cerca de 200 operários são afetados pela medida. 
O Sindicato dos Metalúrgicos diz que as férias abrangem até cerca de 300 pessoas. 
 

Amortecedores regenerativos transformam buracos em energia 

18/08/2015 – CIMM 
 

Brevemente, em vez de se desviar dos buracos nas ruas e estradas, você poderá começar 
a aperfeiçoar a mira para acertar todos eles. O professor Lei Zuo, da Universidade da 

Virgínia, nos Estados Unidos, está propondo uma nova técnica para gerar eletricidade nos 
veículos híbridos e elétricos a partir das irregularidades no asfalto. 
 

Segundo os cálculos do professor Zuo, apenas as suaves irregularidades de um asfalto 
bem conservado podem ser capazes de gerar entre 100 e 400 watts de energia, um valor 

impressionante, suficiente para aumentar muito a autonomia de um carro elétrico. 
 

Amortecedores regenerativos 
Os sistemas regenerativos de freios já são usados em veículos de linha, mas Zuo quer 
transformar os amortecedores em geradores de energia. Para isso, os amortecedores 

regenerativos devem converter a energia vibracional - as vibrações verticais da suspensão 
- em movimento rotacional que aciona um gerador. 

 
Em 2009, estudantes do MIT já haviam apresentado o protótipo de uma suspensão 
regenerativa, mas o professor Zuo garante ter resolvido um problema crucial de 

eficiência: a conversão do movimento bidirecional dos amortecedores no movimento 
unidirecional necessário para movimentar continuamente o gerador. 

 
Uma combinação de engrenagens permite que tanto o movimento de descida quanto o 
movimento de subida do amortecedor, sejam convertidos em eletricidade, essencialmente 

dobrando a quantidade de energia que pode ser recuperada. 
 

Energia versus maciez 
O protótipo construído pela equipe consegue recuperar até 60% da energia teoricamente 
disponível nos amortecedores. O professor Zuo afirma que, com uma fabricação mais 

aprimorada dos diversos componentes - eventualmente em escala industrial - será 
possível chegar aos 85% de eficiência. 

 
O amortecedor-gerador "pode ser integrado no carro diretamente, sem mudar nada no 
carro," disse o pesquisador. Como nada sai de graça, o próximo passo da pesquisa será 

aferir o quanto a captação da energia vibracional tira do conforto da suspensão, o que 
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eventualmente exigirá buscar um equilíbrio entre eficiência na geração de energia e 
maciez do carro. 
 

Com alta do dólar cresce exportação de máquinas à Argentina 

18/08/2015 – Usinagem Brasil 
 

A desvalorização do real frente ao dólar - cujo valor rompeu pela primeira vez em dez 
anos a barreira dos R$ 3 no último mês de março, e vem agora oscilando em torno de R$ 

3,50 - está ajudando o setor de bens de capital a exportar um volume consideravelmente 
maior de máquinas e equipamentos para a Argentina, o principal parceiro comercial do 
Brasil na América Latina. 

 
De acordo com Klaus Curt Müller, diretor de comércio exterior da Abimaq, o crescimento 

do “quantum” (volume físico) das vendas de máquinas para a Argentina foi de nada 
menos do que 33% na comparação do primeiro semestre de 2015 com igual período do 
ano passado.  

 
No entanto, também por conta da desvalorização do real, a receita em dólar advinda das 

vendas para o país vizinho recuou 2,97% no período, já que a moeda americana está 
custando bem mais do que antes.  
 

Por causa disso, segundo a consultoria argentina Abeceb.com, o intercâmbio comercial 
total entre os dois países deve recuar de um pico de US$ 39,6 bilhões em 2011 para US$ 

27,1 bilhões em 2015. 
 
“Mas não há dúvida de que mesmo assim o setor de máquinas saiu ganhando, já que 

passamos a ocupar uma fatia mais significativa do mercado argentino”, diz Müller. “E esse 
crescimento vai estimular muitos fabricantes que estavam focados em áreas específicas 

do mercado interno – como a de petróleo e gás – a tentarem iniciar ou aumentar a sua 
participação nas exportações para a Argentina”. 

 
Segundo Müller, os efeitos positivos da alta do dólar podem ser verificados também nas 
exportações globais de bens de capital brasileiros, que registraram no período uma queda 

financeira de 13%, mas de somente de 2% em volume, apesar da crise econômica que, 
na prática, vem afetando todos os continentes.  

 
Já na América Latina como um todo, no segundo trimestre de 2015 houve um 
crescimento de 13% no quantum, diante de um recuo de 9% na receita em dólar, 

resultado que Müller considera excelente no que diz respeito à abertura de mercados. 
 

“É o que a Abimaq vem dizendo há anos: com um real menos valorizado, podemos 
exportar muito mais do que exportamos. A indústria de bens de capital brasileira tem 
inclusive tradição nessa área, já que, historicamente, sempre exportou de 30% a 40% da 

produção. Só estava precisando de um respiro cambial”. 
 

Müller acredita que o cenário continuará favorável às exportações do setor, na medida em 
que há poucos sinais de uma revalorização do real nesse momento. O único obstáculo, a 
seu ver, está nos fabricantes chineses, que certamente tentarão aproveitar a já visível 

tendência de desvalorização da moeda daquele país, o yuan, para aumentar as vendas no 
subcontinente latino-americano. 

 
“Porém, o Brasil tem uma vantagem em relação à China. Enquanto respondemos por 
menos de 2% do comércio internacional, a China é um gigante tanto em exportação como 

em importação. Uma desvalorização da moeda brasileira não aflige ninguém. Mas, da 
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moeda chinesa, assume quase uma conotação de guerra cambial. Haverá muita pressão, 
principalmente da Europa e dos Estados Unidos”.   (Alberto Mawakdiye). 
 

Cemig pode investir R$ 4 bilhões em usina solar em Minas 

18/08/2015 – CIMM 
 

A Cemig planeja investir R$ 4 bilhões na instalação de uma usina de energia fotovoltaica 
no Estado. De acordo com o presidente da empresa, Mauro Borges Lemos, assim que o 

investimento for confirmado, a implantação da usina levará cerca de três anos. “Isso deve 
ocorrer na atual gestão, estamos procurando sócios certos para os investimentos, e 
esperamos apresentar uma proposta viável para o governador”, afirmou.  

 
Segundo Mauro Lemos, Minas tem um dos mais altos níveis de insolação do mundo, mas 

o desafio envolve tecnologia. “Precisamos de um investimento de R$ 4 bilhões para trazer 
uma planta integrada, com transferência tecnológica, para produzirmos placas 
fotovoltaicas em Minas e obtermos os conhecimentos necessários no processo. Temos o 

sol, os consumidores e o silício, matéria-prima para a construção das placas. Procuramos, 
agora, sócios detentores de competência tecnológica”, detalhou. 

 
Lei de incentivo à energia solar 
O Governo do Estado sancionou no mês passado a Lei 21.713, que estimula a produção e 

a comercialização de energia solar em Minas Gerais. A nova norma amplia para 20 anos o 
prazo para a concessão de crédito de ICMS relativo à aquisição de energia solar produzida 

no Estado.  
 
Até então, esse crédito poderia ser concedido anualmente, por um período de dez anos a 

iniciar-se em 2018, limitado a R$ 50 milhões anuais. A nova lei, além de duplicar o prazo 
de concessão de crédito do imposto, limita o seu valor a R$ 25 milhões anuais. 

 

Ônibus elétrico da BYD chega em São Paulo 

18/08/2015 – CIMM 

 
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 

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. 
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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 (leia aqui). Desta vez, uma nova previsão aponta que a abertura das 
portas da nova unidade deve acontecer ainda este ano, em outubro. 

 

Aldo Rebelo diz que país deve valorizar a inovação para recuperar 
competitividade 

18/08/2015 – CIMM 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, disse na última quinta-feira 

(13) que a inovação é um desafio para o país. Segundo ele, a pasta tem o compromisso 
de valorizar a inovação como instrumento necessário à manutenção da competitividade da 

economia nacional.  
 
“A inovação no Brasil ocupa posições de retaguarda na economia mundial", disse o 

ministro no Fórum Empresarial de Defesa e Segurança, promovido pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 

 
Para Aldo, o papel do Estado é fundamental no esforço de pesquisa e produção científica e 
tecnológica e de inovação na sociedade. “Nós temos que olhar para frente, com a 

capacidade de recuperar a economia e ampliar os investimentos em ciência, pesquisa e 
inovação. Na dúvida, precisamos pesquisar e inovar para as nossas necessidades.” 

 
O ministro disse que a preocupação com investimentos em inovação tem o objetivo de 
tornar a economia do país mais competitiva. “É onde podemos recuperar e alcançar a 

competitividade. O Brasil sempre teve uma relação de responsabilidade das suas 
instituições públicas com os desafios da ciência e pesquisa”, acrescentou. 

 
Ele afirmou que a atividade industrial brasileira, principalmente de alta tecnologia, tem 
sofrido reveses. Segundo Aldo, as exportações industriais, lideradas pelas mercadorias de 

alta tecnologia, sofreram um processo de mudança.  
 

“As nossas exportações industriais eram lideradas por produtos de alta tecnologia e 
passaram a ser liderado por produtos de baixa tecnologia. Os produtos de alta tecnologia 
que ocupavam o primeiro lugar passaram para o quarto. É um outro índice que deve nos 

lançar ao desafio da ciência, da pesquisa e da valorização da tecnologia e inovação.” 
 

O ministro disse que a Presidência da República tem como prioridades a proteção 
cibernética e as áreas nuclear e espacial, áreas que, segundo ele, devem receber mais 
investimentos do Estado.  
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“Nós temos que ter segurança cibernética porque nós temos um sistema ainda vulnerável 
a invasões. Na área nuclear, nós já tivemos conversas com os presidentes dos institutos 
para ver as necessidades. E, na área espacial, temos o satélite com os chineses, os 

franceses, temos o microlançador com os alemães, além de uma cooperação com os 
russos”, disse. “Isso tudo pressupõe que haja na base uma indústria de suporte de 

serviços e de equipamentos”, destacou.  
 

Indústria precisa agir sem esperar governo 

18/08/2015 – Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Para a consultora Letícia Costa, sócia-diretora da Prada Assessoria, a indústria automotiva 

nacional perde muito tempo esperando por políticas, proteções e incentivos do governo, 
por isso perdeu a oportunidade de tornar-se mais global e competitiva e agora sofre com 

a retração do mercado interno, do qual é excessivamente dependente.  
 
“O que assusta não é a crise, já passamos por muitas e essa promete ser demorada. O 

que de fato preocupa é a falta de rapidez e assertividade do empresariado em responder 
aos fatos, que deixa de tomar decisões inevitáveis de reestruturação e não traça 

estratégias necessárias para o futuro”, avaliou Letícia na palestra que encerrou o 
Workshop Planejamento 2016, promovido por Automotive Business na segunda-feira, 17, 

em São Paulo. 
 
“Fala-se em reestruturação como se fosse algo comum da vida. Mas não é o caso de 

discutir se é preciso fazê-la, o cenário de piora das condições já é um fato”, afirmou a 
consultora, lembrando a urgência que o momento exige no corte de custos, com redução 

da produção e de pessoal nas fábricas, pois não há sinais de recuperação no curto prazo. 
 
“O problema é que reestruturação não substitui a estratégia que deveria estar traçada 

para passar pela crise e aproveitar melhor as oportunidades quando o mercado se 
recuperar”, opinou. 

 
Letícia alerta que “se usa a crise como desculpa para não buscar o aumento necessário de 
produtividade e competitividade”. Para ela, coloca-se foco excessivo na crise e perde-se a 

perspectiva de longo prazo.  
 

“Passamos pela década perdida dos aos 80, depois teve a crise de 98 que durou 10 anos 
no setor, aí teve o racionamento de energia de 2001, veio a eleição que parou o mercado 
em 2002. Agora existe a falta de confiança dos consumidores e empresário que não será 

superada em pouco tempo. Já deveríamos ter aprendido que não dá para ficar esperando 
pelo que o governo vai fazer, é preciso agir”, disse.  

 
Letícia lembrou que no momento de aquecimento do mercado, a partir de 2006 até 2012, 
perdeu-se a oportunidade de ganhar escala e produtividade internacional. “Aí quando a 

crise vem não sobra nada.”  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22521/industria-precisa-agir-sem-esperar-governo


A consultora enumerou algumas das armadilhas armadas no caminho do setor: 
dependência excessiva do mercado interno, falta de competitividade internacional com 
produtos de baixa atratividade global, baixo nível de inovação e, por consequência, alta 

dependência de proteção do governo. “É o caso do Inovar-Alto, que não deveria ser 
renovado.”  

 
Para concluir, Letícia aconselhou que todo o foco, agora, deve ser em ganhos de 
produtividade e competitividade, porque a reestruturação já deveria ter sido feita. 

 

Crise abre espaço para reformas estruturantes 

18/08/2015 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Octavio de Barros afirma que fica “profundamente irritado” quando é chamado de 
otimista. O economista-chefe e diretor do departamento de pesquisa econômica do 
Bradesco afirma que tem apenas uma “visão construtiva no cenário atual dominado pelo 

pessimismo excessivo”.  
 

Para ele, o Brasil tem enormes chances de sair melhor da atual recessão econômica do 
que entrou. “O aprofundamento da crise favorece a adoção de uma agenda positiva de 

reformas para o País, com a adoção de medidas que jamais seriam tomadas em tempos 
de bonança econômica.  
 

Nesse sentido, a crise pode ser uma bênção disfarçada”, avaliou Barros em sua palestra 
no Workshop Planejamento 2016, promovido por Automotive Business na segunda-feira, 

17, em São Paulo.  
 
“O Brasil está hipnotizado por uma visão policial criminal. Ninguém mais aguenta isso. É 

preciso seguir adiante e temos uma oportunidade única de avançar com reformas 
estruturantes que tornarão muito melhor o ambiente de negócios no País”, indicou Barros.  

 
Para ele, existem quatro grandes reformas no horizonte com boa chance de prosperar: 
governança orçamentária para cessar os gastos descontrolados do governo, redução da 

taxa de juros nacional hoje em patamares “intoleráveis”, aumento de produtividade com 
reforma tributária e trabalhista, e por fim a volta dos investimentos em infraestrutura.  

 
“Se 80% disso tudo for implementado o País ressurge como potência econômica com 
crescimento mínimo do PIB de 3,5% ao ano”, diz Barros, que credita boa parte de sua 

confiança no progresso dessas reformas à persistência do ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, que conhece bem da época em que trabalhou ao seu lado no mesmo departamento 

econômico do Bradesco.  
 
Barros disse que recentemente enviou um e-mail de incentivo a Levy recordando uma 

frase da ex-primeira ministra britânica Margareth Tacher: “Para vencer é preciso lutar 
muitas vezes a mesma batalha.” 
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O economista está certo que Levy seguirá ministro “se não houver nenhuma ruptura 
política” e que conseguirá levar adiante a reforma tributária sempre tão sonhada por boa 
parte do empresariado brasileiro: “Escrevam aí, ele vai fazer”, decretou.  

 
Para reduzir a taxa de juros, Barros avalia que será necessário reduzir o volume de 

empréstimos subsidiados no País: “A política monetária aqui é capenga, precisa de um 
caminhão de juros para trazer a inflação para baixo. Isso porque mais da metade do 
crédito no Brasil não tem nada a ver com a Selic (taxa básica ajustada pelo Banco 

Central)”, explica.  
 

Nesse sentido, o economista acredita que o BNDES, principal agente financiador da 
economia brasileira com taxas abaixo da inflação, deixará de injetar dinheiro em capital 
de giro e financiamento de bens, para se tornar de fato um banco de fomento aos 

grandes projetos de infraestrutura que vão acontecer a partir de 2016.  
 

“O BNDES deve sair do setor privado para focar nisso”, disse, lembrando que existem R$ 
180 bilhões em investimentos programados em grades concessões para o ano que vem. 
 

Já a governança orçamentária do governo é bem mais difícil de ser adotada. Barros 
destaca que 90% da despesa pública no Brasil não pode ser reduzida sem aprovação de 

leis para isso, amarrando orçamento.  
 

PROJEÇÕES 
 
Barros reconhece que o governo cometeu muito erros de política econômica em anos 

recentes e agora precisa pagar a conta. “Mas a casa não caiu como muitos dizem. Apesar 
da ‘sinistrose’ que tomou conta do País, existem condições para a retomada do 

crescimento econômico em futuro não tão distante se esse tempo for aproveitado para 
fazer as reformas estruturantes para sustentar esse avanço”, avalia. 
 

O economista divulgou as principais projeções macroeconômicas geradas pelo 
departamento de pesquisa do Bradesco. O dado mais positivo é que, segundo essas 

previsões, os juros devem iniciar trajetória de queda já no segundo trimestre de 2016 e 
fechar o próximo ano em 11,5%. Com isso, existe boa chance de as pessoas voltarem a 
tomar mais crédito para consumo, após longo período de desendividamento.  

 
Ainda assim, o PIB deverá continuar a recuar em 2016, algo como 0,8%, após retração de 

2,5% este ano. A recuperação só viria a partir de 2017 e sua intensidade depende da 
conclusão das reformas defendidas pelo ministro Levy.  
 

Enquanto o consumo doméstico permanece deprimido, as exportações têm boa chance de 
voltar a crescer sustentadamente. “Este ano deveremos ver saldo da balança comercial 

acima de US$ 14 bilhões”, projeta Barros. 
 
As vendas no varejo, incluindo automóveis, devem se retrair 5% este ano, com 

recuperação de 1% em 2016. Isso porque o salário real, após anos seguidos de alta, deve 
recuar 2,5% este ano, para voltar a ganhar 1% no ano que vem.  

 
Já a taxa de desemprego segue aumentando, para 6,8% e 9% em 2015 e 2016, 
respectivamente. “Significa que 4,2 milhões de brasileiros terão perdido o emprego, 

formal ou informal, mas isso é algo inevitável neste momento. O emprego só deve voltar 
a ascender em 2017”, diz Barros. “É justamente o medo do desemprego que leva à 

retração.” 
 
Para a inflação (IPCA) a projeção do Bradesco é de 9,3% este ano e 5,2% em 2016, para 

voltar a convergir para a meta de 4,5% somente em 2017. Com esses níveis de inflação, 



a previsão de taxa de câmbio é de R$ 3,60 por dólar no fim deste ano e R$ 3,40 no 
próximo. “O real já passou pela maior depreciação da história recentemente, de 53% de 
um ano para cá e de 86% desde 2012. Isso é muita coisa. O dólar deve parar de subir”, 

avalia Barros.  
 

A depreciação, contudo, serve para incentivar exportações e reduzir importações, 
promovendo um ajuste natural no déficit externo brasileiro, que segundo lembrou Barros 
caiu de US$ 92 bilhões para US$ 37 bilhões. “O que falta agora é abrir a política brasileira 

de globalização, para aumentar os acordos internacionais de comércio do Brasil com 
outros países”, diz.  

 
Para a indústria automotiva, Barros calcula que cerca de 22 mil empregos ainda precisam 
ser cortados. A projeção de produção do Bradesco é um pouco pior do que a da 

associação dos fabricantes de veículos, a Anfavea. A instituição trabalha com queda de 
20% na fabricação de automóveis, 21% para comerciais leves e 40% para caminhões.  

 
“É plausível a volta do crescimento (da indústria automotiva) a partir de 2016. Afinal o 
juro vai parar de subir e sair do noticiário, só voltando quando começar a cair. Isso 

melhora a confiança, que é a forma mais barata de estímulo econômico”, resumiu. 
 

Caminhões vão em marcha lenta também em 2016 

18/08/2015 – Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

O mercado saturado e o baixo índice de confiança do consumidor manterão em baixa as 

vendas de caminhões ainda durante este e no também no próximo. Essa foi a conclusão 
do painel que tratou do tema no Workshop Planejamento 2016, realizado por Automotive 

Business na segunda-feira, 17, em São Paulo.  
 
“Realizamos uma pesquisa com 350 decisores de compras das principais empresas de 

transporte dos segmentos de grãos, logística e construção civil. A maioria afirmou que 
não pretende renovar a frota, preferindo esperar o que vai acontecer em curto e médio 

prazos”, diz o diretor da Carcon Automotive, Carlos Reis.  
 
Dos três segmentos, o de grãos é o que tem a menor intenção de trocar seus caminhões 

(14%). “Este setor é o que tem o maior número de caminhões parados”, afirma Reis. “A 
intenção de compra é um pouco maior no de logística e distribuição (23%), por causa da 

entrega de bebidas, e no de construção civil (22% pretendem comprar), pelo uso mais 
severo dos veículos.  
 

“O segmento de caminhões deve mesmo fechar o ano com 75 mil a 80 mil unidades”, 
afirma o diretor de vendas e marketing de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, Gilson 

Mansur. “Vai haver demissões. Se não for agora será mais adiante”, adverte o executivo, 
que não espera reação do mercado nem em 2016. 
 

O diretor de operações da Ford Caminhões, João Pimentel, também crê em um 2016 
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bastante similar a 2015. “Os anos de 2017 e 2018 serão mais fortes, sendo que 2018 terá 
cerca de 100 mil unidades”, diz Pimentel. 
 

Sobre a possibilidade de o mercado voltar ao patamar recorde de 2011, quando foram 
emplacados mais 172,6 mil caminhões, o vice-presidente de vendas, marketing e pós-

venda da MAN Latin America, Ricardo Alouche, ponderou: “Os números daquele ano 
voltarão a se repetir, mas não nos próximos três ou quatro anos.”  
 

Sobre a queda atual no segmento de ônibus (-26,5% no período janeiro a julho no 
confronto com os mesmos meses de 2015), Alouche recorda que o mercado este ano teve 

dois grandes impactos: o menor número de vendas ao governo (pelo Programa Caminho 
da Escola) e a falta de confiança dos empresários do setor de transporte. 
 

Nacionalizar virou meta número um de montadoras 

18/08/2015 – Automotive Business 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

Se ainda havia alguma dúvida sobre a necessidade de nacionalizar os componentes 

utilizados na fabricação de veículos no Brasil, qualquer dilema nesse sentido foi 
pulverizado pela depreciação de mais de 50% do real diante do dólar nos últimos 12 

meses.  
 

Mais do que uma tendência de momento, localizar peças é uma opção sem volta na 
opinião dos executivos de compras de quatro montadoras que participaram do painel de 
debates “A Evolução da Cadeia de Suprimentos” durante o Workshop Planejamento 2016, 

promovido por Automotive Business na segunda-feira, 17, em São Paulo.  
 

O desafio, porém, é desenvolver fornecedores nesse momento em que muitos deles 
passam por dificuldades, especialmente nas partes mais baixas da cadeia de suprimentos, 
onde estão os chamados tiers 2 e 3. As montadoras estão monitorando de perto a 

situação dessas empresas, que em alguns casos vão precisar da ajuda de alguns grandes 
tier 1 e dos próprios fabricantes de veículos. 

 
De acordo com o diretor de compras da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Antonio Filosa, o 
maior problema é a eficiência de produção. “A não qualidade é custo a mais para a 

indústria”, afirmou o executivo, ao comentar que este ano aumentará o volume de 
compras em 35%, com total de R$ 9,5 bilhões.  

 
“E em 2016 o volume deve dobrar”, disse. A explicação para isso é o lançamento do Jeep 
Renegade este ano, que tem índice de nacionalização média de 65%. “O objetivo é 

reduzir importações de 35% para 20% a 25%”, disse. Filosa falou também dos planos de 
aumentar o parque de fornecedores para a fábrica de Goiana (PE) e confirmou a intenção 

de produzir dois novos modelos na fábrica, entre eles a picape média Fiat Toro até o fim 
de 2015. 
 

Com plano de reduzir o número de fornecedores e, assim, concentrar volumes, o diretor 
de compras da Mercedes-Benz do Brasil, Erodes Berbetz, lembrou que faz parte do DNA 
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da empresa desenvolver fornecedores locais. “Localmente os custos logísticos são 
menores e há mais flexibilidade”, disse, ao explicar que este ano deverá reduzir em 30% 
o volume de compras em relação ao ano passado. “Para 2016 trabalhamos com valores 

similares a 2015”, afirmou. 
 

A General Motors, de acordo com o diretor de compras Rogério Negrão, desenvolve há 
cinco anos programa de localização de fornecedores. “É preciso incentivar para que 
aconteça”, afirmou. Assim como Filosa, da FCA, Negrão comentou sobre a ineficiência na 

cadeia de suprimentos: “Os fornecedores precisam se tornar mais competitivos.”  
 

Negrão também informou que o volume de compras na GM ficará 20% menor este ano 
em relação a 2014, e assim como o colega da Mercedes-Benz, acredita que 2016 repetirá 
2015.  

 
O executivo confirmou ainda que o modelo Cruze passará a ser produzido na planta da 

Argentina, mas negou que isso seja feito por causa do grande volume de peças 
importadas.  
 

“É uma opção para aproveitar nosso parque de produção na região e a fábrica de Rosário 
se mostra mais competitiva para produzir esse tipo de modelo global”, afirmou.  

 
Com investimento já anunciado de R$ 250 milhões para nacionalização de componentes, 

o diretor de compras para a América Latina da CNH Industrial (Case, New Holland, FPT e 
Iveco), Osias Galantine, destacou que é importante os fornecedores serem competitivos.  
 

“A crise traz oportunidades, com redução de custos”, afirmou, ao definir que a localização 
de fornecedores veio para ficar, independente do câmbio.  

 
Galantine revelou ainda que o volume de compras na região será na ordem de US$ 1 
bilhão para este ano, com expectativa de leve crescimento para 2016. 

 

“Não se pode ignorar uma boa crise”, afirma Joe Vitale 

18/08/2015 – Automotive Business 

 
 “Não se pode ignorar uma boa crise.” Esse foi um dos alertas de Joe Vitale, sócio líder 

global da Delloite para o setor automotivo em sua palestra Estratégias para enfrentar a 
crise, durante o Workshop Planejamento 2016, promovido na segunda-feira, 17, por 
Automotive Business, em São Paulo. Ele analisou a crise americana de 2008 a fim de 

ilustrar quais lições podem ser aprendidas e aplicadas na realidade brasileira. 
 

“Entre 2008 e 2010, a indústria automobilística dos Estados Unidos acentuou problemas 
que não eram novos, mas que eram ignorados.  
 

Desde então, entre outros fatores, percebeu-se que não se pode lançar ou produzir mais 
modelos do que a demanda comporta e ainda esperar que o consumidor vá pagar pelo 

custo adicional desses volumes”, disse.  
 
Segundo Vitale, naquele momento, todos agentes do setor – CEO’s, federação dos 

concessionários e sindicato dos trabalhadores reconheceram que era difícil, mas 
estritamente necessária uma reestruturação rápida.  

 
“Não dava para sair sozinho [da crise]. Foi preciso uma forte colaboração não só dos 
fornecedores, mas com a concorrência também: se reunir como indústria e com o 

governo também para lidar com as questões estruturais de grande porte, que estavam 
além da capacidade de alcance da indústria.”  
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Ele lembra que na Europa o cenário de queda era diferente, por questões geopolíticas: 
enquanto a crise nos Estados Unidos era aliada a diversos fatores, incluindo tensões 
legislativas, como aposentadoria dos sindicalizados, há apenas um governo central, que 

de alguma forma se sensibilizou com as questões relacionadas ao setor.  
 

Na Europa, cada governo tem seu interesse, criando diferentes saídas, o que 
naturalmente criou uma reação muito mais lenta que a dos Estados Unidos. Vitale ressalta 
que é muito clara a importância do mercado brasileiro para as marcas globais, o que 

justifica a aposta delas no potencial nacional. No entanto, o Brasil passa por um ciclo de 
altos e baixos com velocidade anormal:  

 
“No Brasil, as empresas viram muito progresso de 2005 a 2012, com um crescimento 
constante do mercado. Uma crise e como sair dela é naturalmente mais doloroso neste 

contexto.” No curto prazo, a agenda da indústria nacional passar por questões 
pontualmente vitais. No curto prazo, ele cita a necessidade de como lidar com o câmbio 

flutuante e com o excesso de capacidade produtiva. “Outra pergunta que se deve fazer é 
como o governo brasileiro vai apoiar esta queda. Os dirigentes de empresas não estão 
fazendo estas perguntas porque perderam a confiança de se fazer uma política a longo 

prazo.”  
 

Ele lembra que a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, os investimentos não 
devem ser esquecidos: “As empresas que naquela ocasião mais investiram – em inovação 

e produtos adequados – foram as que melhor saíram da crise.  
 
E investiram porque tinham a confiança depositada em um governo que daria algum tipo 

de suporte na recuperação, porque o governo percebeu que a falência de empresas do 
setor causaria um impacto catastrófico no setor automotivo como um todo, resultando em 

efeito cascata na cadeia produtiva”. 
 
Por sua vez, Ivar Berntz, sócio líder da Deloitte para o setor automotivo, aposta que o 

caminho para a indústria brasileira pode estar na otimização das cadeias globais de 
produção e em sua capacidade de ser flexível para desenvolver veículos que mais 

demandam no mercado nacional. “Não se pode mais fazer veículos pensando apenas em 
incentivos e com eles ter perdas de rentabilidade.”  
 

Aumento deliberado da rede e reorganização das responsabilidades em diversos âmbitos 
foram apontadas por Berntz como algumas lições a serem consideradas. “Nos Estados 

Unidos, chegou-se a conclusão de que a rede de distribuição era 50% maior do que 
precisava naquele momento.  
 

Muitos sofreram: tiveram que enxugar rede e regras entre revendas e montadoras. Levou 
tempo, mas hoje se tem mais a sensação de trabalho em conjunto.” 

 

Venda de veículos leves terá pequena retomada em 2016 

18/08/2015 – Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

A queda estimada em 26,6% das vendas de veículos no Brasil em 2015 com relação ao 

ano passado, para algo perto de 2,44 milhões de unidades, deverá encerrar o ciclo de 
contração do mercado nacional iniciado em 2014, aponta Vitor Klizas, presidente da Jato 
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Dynamics do Brasil, durante o painel Negócios e Forecast na Indústria Automobilística, no 
Workshop Planejamento 2016, promovido por Automotive Business na segunda-feira, 17, 
no WTC, em São Paulo. 

 
O mercado doméstico deve beirar a estabilidade, com leve crescimento de 0,9% em 2016 

sobre 2015. A recuperação é pequena, mas ainda uma vantagem, uma vez que deve dar 
base de sustentação para a produção, que neste ano deve cair 22,1%, para 2,33 milhões 
de unidades: em 2016, deve retomar com 2,37 milhões, aumento de 1,7%, segundo 

Klizas.  
 

“O Brasil começa em flat, com tentativas de produção maior já em 2016, em parte pela 
busca de novos parceiros de exportação, que excelentemente Anfavea e governo têm 
conduzido ao longo deste ano”, afirma Klizas. Ele aponta que esta será uma vantagem 

competitiva para o Brasil sobre a Argentina, uma vez que a produção do país vizinho 
ainda deve recuar até 2017. 

 
As previsões apontam ainda movimentos de migração de segmentos por parte dos 
consumidores. Os números mostram o quão é perceptível o crescimento substancial dos 

volumes de vendas do segmento de SUV (que neste ano ganharam reforços importantes, 
como Honda HR-V e Jeep Renegade), em detrimento do baixo emplacamento de 

compactos leves observado desde 2014.  
 

“Ainda há o fator daqueles consumidores que não migram, mas encontram critério mais 
apurado para obtenção de crédito, que apresenta apatia maior no segmento de 
compactos leves”, lembra. 

 
Embora haja dificuldade em um segmento ao mesmo tempo em que há ascensão no 

outro, a categoria de leves ainda domina a mesa de planejamento das montadoras. Em 
seu levantamento, Klizas aponta que o valor que cada modelo agrega ao faturamento da 
marca é estritamente relevante para definir os rumos de sua estratégia do mercado. 

 
“Caso do Toyota Corolla, que mesmo na décima posição no ranking geral de vendas é o 

que mais dá retorno em valor para sua montadora, e da picape Strada, que mantém a 
liderança de vendas tanto no segmento de comerciais leves quanto no ranking de retorno 
em valores para a Fiat”. 

 
Entretanto, ele observa que entre os 10 modelos leves mais vendidos (incluindo 

comerciais leves), os veículos de marcas que não são das “quatro grandes” – Fiat, 
General Motors, Volkswagen e Ford – aumentam cada vez mais sua participação no 
ranking geral de valor:  

 
“Até julho deste ano, enquanto as ‘Big4’ representaram 60% das vendas, seus modelos 

mais rentáveis representaram 50% do ranking. Esse é um movimento que nunca tinha 
acontecido, representando que o mercado não está concentrado, está difuso”.  
 

Klizas concorda com a previsão da Anfavea, que espera algum movimento de retomada 
no fim do ano e certa estabilidade em 2016: “Não acredito que o mercado vá andar de 

lado neste segundo semestre.  
 
É claro que o cenário não depende só da indústria: ela é competente e se fosse só pela 

indústria, já estaríamos crescendo. Encerrar o ano com vendas de 2,44 milhões de 
veículos é um ótimo mercado.  

 
Acredito que não haverá tantas baixas em mão de obra, estamos passando por um 
momento de adaptação deste novo volume, considerando que anos recentes 



ultrapassamos a casa dos 3 milhões. Estamos próximos de encontrar esse ponto de 
equilíbrio”, conclui. 
 

Metalúrgicos autorizam sindicato a negociar PPE com Mercedes 

18/08/2015 – Automotive Business 
 

Os trabalhadores da Mercedes aprovaram em assembleia realizada no sábado, 15, a 
autorização para que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo negocie a 

adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE) com a empresa. 
 
O diretor do sindicato, Sérgio Nobre, detalhou o posicionamento da empresa e consultou 

os trabalhadores sobre os encaminhamentos a ser adotados. “A Mercedes nos comunicou 
que fará demissões a partir de 1º de setembro e que a alternativa para que isso não 

aconteça é recuperar a proposta de acordo anterior, rejeitada pelos trabalhadores”, diz 
Nobre.  
 

O líder sindical afirma que proposta anterior para o PPE não foi rejeitada e recorda que o 
programa é uma alternativa de negociação. Nobre acredita que a adesão ao PPE seja 

suficiente para resolver a situação da Mercedes neste momento de retração de mercado e 
queda na produção.  
 

“O Programa permite reduzir a jornada em até 30% com redução de salário, sendo 
metade dessa redução financiada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”, diz 

Nobre. Já na segunda-feira, 17, o sindicato do ABC retomou as negociações com a 
fabricante de caminhões.  
 

“Setor automotivo está no porão”, diz Luiz Moan 

18/08/2015 – Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nos últimos meses a Anfavea anunciou que o setor automotivo tinha atingido o ponto 
mais agudo da queda e que, a partir dali, a tendência era de volta gradativa ao 

crescimento.  
 
Luiz Moan, presidente da entidade dos fabricantes de veículos, admitiu na segunda-feira, 

17, que ele estava errado. “Pensei que estávamos no fundo do poço, mas aí descobri que 
ainda tinha o porão”, declarou em palestra no Workshop Planejamento 2016, realizado 

por Automotive Business em São Paulo.  
 
Ele explicou que é neste patamar que a indústria local está agora. A boa notícia, segundo 

ele, é que não há mais como descer. “Já me certifiquei de que não teremos um segundo 
subsolo”, garante.  

 
Segundo ele, o tombo mais profundo do que o esperado é reflexo principalmente da falta 
de confiança do consumidor que, na opinião do executivo, está exagerada. “O índice 

baixou muito. Há medo grande de perder o emprego.”  
Para ele, um indicador dessa desconfiança excessiva é o setor agrícola. A Anfavea projeta 

que, neste ano, as vendas de máquinas agrícolas caiam 30% na comparação com 2014. A 
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questão, segundo Moan, é que não há motivo concreto para queda tão expressiva. “Qual 
é a crise real nesse segmento? Ela existe mesmo em ano de safra recorde?”, questiona o 
dirigente.  

 
Como medida para amenizar a insegurança do mercado, Moan destaca o PPE (Programa 

de Proteção ao Emprego). A iniciativa foi traçada com o governo federal e possibilita 
flexibilização em momentos de crise, com redução da jornada de trabalho e dos salários. 
“É um instrumento que nos permite manter aliviar a pressão do funcionário e o medo de 

perder o emprego.”  
 

A expectativa dele é de estabilidade para os próximos meses até o fim do ano em relação 
com a média mensal de vendas registrada até julho. Na opinião dele, há possibilidade de 
suave crescimento no último trimestre do ano, indicando a tendência para 2016. 

“Teremos mais dificuldade na produção por causa da necessidade de ajuste de estoque.”  
 

APOSTA EM EXPORTAÇÕES 
 
A Anfavea mantém a projeção de que o mercado interno encolha 21% em 2015 na 

comparação com 2014. A produção deve cair 18%. Enquanto isso a expectativa para as 
exportações é de alta de 1,1%, com faturamento estável. É justamente nas vendas 

externas que a entidade aposta para compensar ao menos parte das perdas registradas 
no mercado interno.  

 
Moan conta que a entidade tem trabalhado ao lado do governo federal para ampliar 
acordos comerciais já existentes e firmar novas parcerias. Uma delas, que deve ser 

anunciada ainda nesta semana, é com a Colômbia. O executivo prefere não adiantar os 
termos do acordo enquanto ele não for oficialmente anunciado, mas admite que a 

cooperação prevê o estabelecimento de uma cota de veículos que poderão ser importados 
e exportados com isenção de impostos. 
 

A entidade aponta estar em negociação ainda parcerias com o Peru, o Uruguai e com 
países do continente africano. Os acordos renovados recentemente já rendem bons 

resultados. Segundo Moan, depois da renegociação as exportações para o México já 
cresceram 70% na comparação com 2014. Com a Argentina o resultado também é 
positivo em 4%.  

 
MEDIDAS ESTRUTURAIS  

 
Moan descarta qualquer possibilidade de que o setor receba incentivos fiscais como 
aconteceu em momentos de retração das vendas nos últimos anos. “O ajuste fiscal é 

necessário e tem o nosso apoio”, declarou, referindo-se ao corte de gastos promovido 
pelo governo federal. Ele aponta que o setor tem se empenhado em medidas estruturais e 

em ações no varejo para amenizar a contração do mercado. 
 
Uma delas é o PPE. Outra iniciativa importante é o Plano Nacional de Exportação, 

anunciado recentemente com o objetivo de estimular as vendas internacionais. Para 
estimular o interesse do consumidor final a Anfavea, em parceria com outras entidades, 

promoveu também o Festival do Consorciado Contemplado e o Salão Auto Caixa.  
 
“Respondemos por um quarto da produção industrial do Brasil e somos uma das cadeias 

mais longas, com 5 milhões de empregos diretos entre a produção e o pós-vendas. Em 
2013 respondemos por 12% da arrecadação fiscal. Dessa forma, não pensamos só nas 

montadoras, mas também nas fabricantes de autopeças”, assegura. Segundo ele, as 
ações da entidade pretendem garantir recuperação também para a cadeia produtiva. 
“Queremos formar corrente de estímulo ao nosso setor.”  



O executivo aproveitou a palestra para destacar que o clima de pessimismo que 
contamina o mercado não chegou às montadoras, que mantêm os investimentos 
anunciados para o Brasil. “Além de não ter cancelamentos, houve, inclusive, o anúncio de 

novos aportes”, comemorou, lembrando do adicional de R$ 7,8 bilhões para os próximos 
anos anunciado recentemente por empresas como General Motors e Hyundai. 

 

GM confirma 798 demissões em São José dos Campos 

18/08/2015 – Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A General Motors confirmou a demissão de 798 trabalhadores da fábrica de São José dos 

Campos. O número é o mesmo dos trabalhadores colocados em layoff (suspensão 
temporária dos contratos de trabalho) em março deste ano. Os cortes ocorreram em 7 de 
agosto e, segundo a GM, não há previsão de novas demissões na unidade.  

 
Os funcionários da fábrica estão em greve desde o dia 10 de agosto e a General Motors 

recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que irá julgar a legalidade da 
manifestação. Em comunicado oficial, a GM alega que utilizou todos os recursos que podia 
(layoff, banco de horas e Programa de Demissão Voluntária, PDV) e se queixa da falta de 

competitividade da fábrica de São José dos Campos.  
 

“As vendas caíram, os estoques estão altíssimos, temos uma fábrica de alto custo e 
estamos com excedente de pessoal”, diz o comunicado.  

 
A montadora também critica a postura dos grevistas pelo fechamento dos portões da 
fábrica, impedindo a entrada dos trabalhadores. 

 

Sinotruk pede prorrogação de prazo para fábrica 

18/08/2015 – 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 fábrica 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”.  
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Inadimplência registra a maior alta em três anos 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 
 

Puxada pela alta das tarifas de água e luz e pelo aumento do desemprego, a 
inadimplência do consumidor começou o segundo semestre do ano em ritmo acelerado. 
 

Entre janeiro e julho, o número de dívidas não pagas na data do vencimento cresceu 
16,8% em relação a igual período de 2014. Foi a maior elevação acumulada no ano para 

o período desde julho de 2012 (17,8%), segundo o Indicador Serasa Experian de 
Inadimplência do Consumidor. 
 

“A inadimplência do consumidor vem subindo desde o final do ano passado”, diz o 
economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Em julho, a inadimplência aumentou 0,6% em 

relação a junho, a quinta alta consecutiva na comparação mensal. 
 
A diferença, segundo Rabi, é que no início deste ano o calote tinha sido provocado pelo 

aumento da inflação e agora é mais grave porque o motivo da inadimplência é o avanço 
do desemprego.  

 
“A inflação corrói a renda e o desemprego destrói, o que é pior.” Por causa da situação 
ruim da economia, Rabi diz que a inadimplência seguirá em alta próximos meses e a 

perspectiva é fechar o ano com avanço de 20%. Em julho, o número de dívidas não pagas 
foi 19,4% maior do que em julho de 2014. 

 
Flávio Calife, economista da Boa Vista SCPC, faz uma análise semelhante à de Rabi 
porque ele também não vê mudanças nos próximos meses para o cenário já deteriorado 

de emprego e renda do consumidor. 
 

Tarifas 
Um dado que chama atenção é que o que mais pesou no avanço do calote foi a dívida não 

bancária, que registrou um aumento de 3,5% em julho em relação a junho. Essas dívidas 
incluem cartões de lojas, financeiras e contas de água, telefone e especialmente energia 
elétrica, que subiu quase 50% este ano. 

 
Pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas confirma que o 

calote ficou concentrado nas tarifas. No mês passado, o número de dívidas em atraso 
cresceu 4,99% em relação a julho de 2014.  
 

Desse total, Flávio Borges, gerente financeiro do SPC Brasil, destaca que o maior aumento 
no número de dívidas inadimplentes foi registrado nas contas de água e luz, com aumento 

de 13,24% na comparação anual.  
 
Em seguida, estão as pendências com bancos (7,83%) e as despesas com comunicação 

(4,67%), nas mesmas bases de comparação. Já as dívidas em atraso no comércio 
recuaram 0,26% no período. 

 
“A inadimplência do comércio está caindo porque as vendas também estão caindo”, 
afirma o economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Emílio Alfieri. Na 

primeira quinzena deste mês, a inadimplência das lojas, que capta o calote do crediário, 
caiu 6% em relação a igual período de 2014. Na mesma comparação, a venda a prazo 

recuou 7,4%. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inadimplencia-registra-a-maior-alta-em-tres-anos-cn1jsv3qyfjqdpp0la6vrp1ao


Recuperação 
Com o orçamento apertado, os inadimplentes estão tendo dificuldade para renegociar 
dívidas, especialmente pelo avanço dos juros. Na primeira quinzena deste mês, o número 

de carnês em atraso renegociados diminuiu 6,9%, segundo a ACSP. 
 

A dificuldade para colocar as contas em dia também foi captada pela pesquisa do SPC 
Brasil. No mês passado, o número de dívidas regularizadas caiu 8,34% na comparação 
anual. Foi a sexta queda seguida e segundo maior recuo anual desde janeiro de 2013, 

quando a empresa de informações financeiras iniciou o levantamento. 
 

Inadimplentes 
O avanço do calote tem engrossado o número de consumidores inadimplentes. Segundo a 
Serasa Experian, existiam em junho 56,4 milhões no país. Em junho de 2014 eram 51,6 

milhões. Nas contas do SPC Brasil, são 57 milhões de inadimplentes. Em janeiro eram 
54,6 milhões. 

 

Orçamento de 2016 ampliará cortes 

18/08/2015 – Automotive Business  

 
O ajuste continuará bastante duro em 2016 para garantir o cumprimento da meta fiscal 
de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB). E o projeto da Lei Orçamentária, que será 

enviado no fim do mês ao Congresso, vai revelar uma fotografia mais clara do tamanho 
das dificuldades das contas públicas que terão que ser enfrentadas no próximo ano. 

 
A proposta de orçamento de 2016 virá acompanhada de um aprofundamento do corte das 
despesas com programas considerados caros para os ministros da presidente Dilma 

Rousseff.  
 

Do lado das receitas, serão apresentadas novas projeções com expectativas de aumento 
de arrecadação com a venda de ativos e aumento de impostos. Caso contrário, a conta 

para elevar o superávit primário das contas do setor público na direção da meta de 0,7% 
não fecha. 
 

O superávit previsto para o ano que vem é considerado extremamente ambicioso e 
ninguém no governo quer a repetição do que aconteceu com a proposta de redução 

drástica das metas de 2015, 2016 e 2017, quando o tombo no esforço fiscal anunciado 
pela equipe econômica surpreendeu negativamente o mercado financeiro no meio do ano 
e ainda disparou uma onda maior de desconfiança em relação à política econômica, 

elevando o risco de perda do grau de investimento. 
 

A estratégia desta vez é coordenar melhor as expectativas e preparar o terreno para 
evitar novas surpresas com a dura realidade fiscal. O problema maior é administrar o 
anúncio em meio à impopularidade crescente da presidente Dilma Rousseff – alvo 

principal dos protestos do último domingo – e das negociações de uma agenda de 
crescimento com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Essas medidas 

têm sido chamadas de agenda pós-ajuste. 
 
A equipe econômica do governo está preocupada com a avaliação que ganha corpo nos 

meios políticos em Brasília de que o ajuste fiscal está perto do fim e que o foco agora se 
concentra apenas nas medidas voltadas para a retomada do crescimento. 

 
Ajuste contínuo 
O governo considera um equívoco a avaliação de senadores de que o ajuste fiscal termina 

com a aprovação do projeto de lei que elevou a carga tributária das empresas 
desoneradas da folha de pagamentos. O projeto está em tramitação no Senado.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/orcamento-de-2016-ampliara-cortes-5688vcf2vewhfqu73t3p1n45s


Essa percepção tem sido verbalizada, principalmente, pelos senadores Romero Jucá 
(PMDB-RR) e Eunício Oliveira (CE), líder do PMDB no Senado. A dupla e o presidente 
Renan Calheiros são justamente os “gurus” da chamada Agenda Brasil que elenca uma 

lista de propostas para a retomada do crescimento. 
 

Um integrante da equipe econômica resumiu o momento de definição do ajuste fiscal com 
uma referência histórica à famosa frase do primeiro-ministro do Reino Unido durante a 
Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill: “Isto não é o fim. Não é sequer o princípio do 

fim. Mas é, talvez, o fim do princípio.” 
 

Contudo, o líder do PMDB no Senado disse que o esforço para cumprir as novas metas 
fiscais até 2017 será mantido. Segundo Eunício, a intenção é encerrar o discurso do 
ajuste pelo ajuste. “O que queremos é acabar com o arrocho proposital”, disse o 

peemedebista. Ele fez questão de frisar que um eventual aumento de impostos não está 
no “radar” do Congresso 

 
Recessão 
Uma onda de previsões ruins tomou conta nesta segunda-feira (17) do Relatório de 

Mercado Focus, pesquisa que o Banco Central faz com analistas. Pela primeira vez, os 
economistas passaram a prever retração da economia em 2016 – o levantamento indicou 

uma queda de 2,01% no PIB em 2015 e de 0,15% em 2016. Ou seja, o Brasil terá dois 
anos seguidos de recessão. O mercado não mexeu no já elevado prognóstico de que o 

IPCA terá alta de 9,32% este ano, mas as maiores previsões chegaram à marca de 
10,02%.  
 

Paulo Bernardo é indicado ao comando de Itaipu; oposição e base criticam 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 
 

Duas indicações de petistas para ocupar cargos na presidência da Itaipu e no conselho da 
Anatel causaram críticas da oposição, e até mesmo de senadores da base de apoio do 

governo. A análise deles é de que a presidente Dilma Rousseff erra ao enviar nomes 
políticos num momento em que ela é criticada por aparelhar a administração. 
 

O ex-ministro Paulo Bernardo foi escolhido por Dilma para assumir a presidência de 
Itaipu, como adiantou nesta segunda-feira (17) a coluna Panorama Político, de Ilimar 

Franco. Paulo Bernardo vai substituir Jorge Sameck, que ocupa o cargo desde o primeiro 
mandato do presidente Lula.  
 

O nome dele já está na Casa Civil e passou pelo Ministério de Minas e Energia. A 
nomeação está na cota do PT. Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento no governo 

Lula e das Comunicações no primeiro mandato da presidente Dilma. 
 
Já o ex-senador Aníbal Diniz (PT-AC), que ocupou o cargo por quatro anos na vaga de 

Tião Viana, eleito governador do estado em 2010 e reeleito em 2014, foi indicado para 
compor o conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na vaga de 

Jarbas Valente, que deixou o cargo em novembro do ano passado.  
 
Além dele, Dilma também sugeriu o advogado Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que trabalhou 

na consultoria jurídica do Ministério das Comunicações quando o senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE) era o ministro. Rodrigues Júnior entrará na vaga de Marcelo Bechara, que 

deixou a função no último dia 13. 
 
Paulo Bernardo foi deputado federal (PR), secretário da Fazenda do ex-governador Zeca 

do PT (MS) e Secretário da Fazenda da prefeitura de Londrina (PR). Ele é casado com a 
senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). Sua estreia na vida política se deu pela diretoria do 
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Sindicato dos Bancários do Paraná. Bernardo foi eleito deputado federal pelo Paraná em 
três legislaturas (1991–1995, 1995–1999 e 2003-2005). 
 

Um senador da base aliada disse que a presidente erra ao encaminhar o nome de Paulo 
Bernardo para a Itaipu no momento em que a Polícia Federal investiga o pagamento de 

R$ 7,2 milhões para escritórios do advogado Guilherme Gonçalves. O escritório coordenou 
juridicamente as campanhas de Gleisi, nos anos de 2008, 2010 e 2014. 
 

O advogado é suspeito de receber pagamentos e propinas ligados à atuação da empresa 
de tecnologia Consist no Ministério do Planejamento. Segundo a Polícia Federal, os 

pagamentos ocorreram após a assinatura de um acordo de cooperação entre o ministério, 
a Consist e a Associação Brasileira de Bancos e Sindicatos de Entidades Abertas de 
Previdência Privada para gerir o sistema de empréstimo consignado da pasta. Na época, 

Paulo Bernardo era o ministro. 
 

“Esse não é o melhor momento para enviar um nome como o do Paulo Bernardo, uma vez 
que a PF levanta suspeitas sobre uma pessoa que é do relacionamento dele”, disse o 
senador governista. 

 
Um outro senador, também da base governista, acredita que o nome do ex-ministro não 

terá dificuldades. Mas ele criticou a indicação de Aníbal Diniz, de quem nem lembrava — 
apesar de ser senador há dois mandatos. 

 
“ Nomes como esse não ajudam a construir uma unidade”, criticou. Já o líder do DEM, 
Ronaldo Caiado (GO), foi duro na análise:“Neste momento, por conta do clima que o país 

vive, o nome do Paulo Bernardo vai enfrentar dificuldades no Senado”, avaliou. “A 
presidente deveria indicar nomes técnicos, qualificados e não de um partido político. Ele 

não tem conhecimentos técnicos para dirigir uma empresa tão importante, para debater 
políticas energéticas para o país.” 
 

Ao ser perguntado sobre a indicação de Aníbal, Caiado foi sarcástico: “Quem é Aníbal? Se 
ele é desconhecido como político, imagina como técnico!” 

 

Herdeiro da dinastia Fiat planeja seus passos 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Batalhas de aquisição são frequentemente dramáticas, travadas com a cabeça quente e 
egos inflados. Porém, a longa disputa por uma companhia de seguros das Bermudas foi 

ganha por um negociador de 39 anos, John Elkann, cujo estilo calmo e persistente tem 
remodelado rapidamente o império da dinastia industrial mais conhecida da Itália. 

 
Elkann, neto de Gianni Agnelli, criado na Grã-Bretanha, no Brasil e em Paris, administra a 
empresa de investimento da família Agnelli de US$12 bilhões, a Exor, há mais de uma 

década.  
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Com a recente aquisição da seguradora PartnerRe por US$ 6,9 bilhões, ele fechou seu 
maior negócio até agora. 
 

A aquisição é um passo ambicioso de Elkann, que pretende transformar a Exor em um 
conglomerado global.  

 
Ao mesmo tempo em que a empresa italiana passa adiante holdings como a empresa de 
serviços imobiliários Cushman & Wakefield, procura expandir sua participação no 

Economist Group, responsável pela revista The Economist, e transformar a Fiat-Chrysler 
em uma consolidadora dentro da indústria automotiva mundial. 

 
“Nós realmente nos vemos como construtores de negócios”, Elkann disse em uma 
entrevista por telefone.  

 
À medida que crescem as ambições da Exor, no entanto, mais obstáculos podem surgir, 

incluindo possíveis empresas a serem compradas — talvez até a própria General Motors — 
que não tenha intenção de venda. 
 

A construção de um império pode não parecer um caminho natural para o tranquilo 
Elkann. Ele não persegue os holofotes tão vigorosamente como fez seu avô — que era 

conhecido por seus ternos personalizados e por, uma vez, bater uma Ferrari em um 
caminhão a 193 quilômetros por hora — e seu irmão, Lapo, empresário e socialite. 

 
Elkann consolidou as holdings dos Agnellis em uma só, a Exor. E, mais importante, ajudou 
a supervisionar o renascimento da Fiat, que sua família ajudou a criar há mais de um 

século.  
 

Agora, com seu mentor, Sergio Marchionne, a Fiat cresceu, em parte graças à compra da 
Chrysler na reviravolta apoiada pelo governo da montadora americana. 
 

A Exor entrou também em outros negócios. Há dois anos, concordou em vender sua 
participação na SGS, empresa suíça de certificação, por US$ 2,6 bilhões. Este ano, apoiou 

a venda de US$ 2 bilhões da Cushman & Wakefield para outra empresa imobiliária depois 
de ter ajudado a expandir seus negócios. 
 

E a Exor ajuda a Fiat-Chrysler a lançar ações da Ferrari, mas, no processo, espera 
garantir a maioria das ações da fabricante de carros esportivo. Para Elkann, o plano era 

reequilibrar o portfólio de negócios da Exor e torná-la mais global.  
 
Há uma década, a empresa de investimento fazia três quartos das suas vendas na 

Europa; hoje esse número é menor que um terço.  
 

Durante a aquisição da PartnerRe pela Exor, o grande destaque foram as negociações 
feitas por Elkann. Marchionne afirmou publicamente que ele pretende ser um 
consolidador. 

 
Até agora, o parceiro mais natural para uma fusão, a General Motors, se recusa a aceitar 

a situação, apesar dos argumentos de Marchionne e Elkann. No entanto, Elkann disse que 
a Exor vai acabar buscando outras oportunidades de investimento para continuar 
crescendo. 

 
“Se examinarmos os últimos 10 anos, nós na verdade simplificamos, tínhamos muitas 

holdings e hoje há apenas uma. Da próxima década em diante, nos dedicaremos à 
ampliação da Exor”, disse Elkann 
 



Ajuste fiscal com alta de tributos deixa contas do Paraná no azul 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 
 

  
 
O ajuste fiscal do governo do Paraná custou caro ao contribuinte, que está pagando 

alíquotas mais altas de IPVA e em pelo menos 95 mil itens de ICMS este ano. Apesar do 
desgaste político sofrido pelo governador Beto Richa na aprovação do pacote de ajuste, as 
medidas tiveram efeito positivo no caixa do governo, que conseguiu fechar os primeiros 

sete meses do ano no azul. 
 

A soma total das receitas do estado chegou a R$ 22,3 bilhões de janeiro a julho, enquanto 
as despesas empenhadas no mesmo período foram de R$ 21,6 bilhões. Deste valor total, 
o governo pagou efetivamente R$ 18,8 bilhões, que representa 86% do total do montante 

empenhado. 
 

As despesas levam em conta R$ 1,1 bilhão de restos a pagar e R$ 266 milhões de 
recursos extra orçamentários usados para o complemento da folha de inativos e 
pensionistas dos fundos de previdência financeiro e militar, gastos que não aparecem no 

balanço contábil disponível no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (Siafi). 

 
O bom resultado foi puxado justamente pelo aumento da receita tributária, que somou R$ 
17,7 bilhões até julho e apresentou um aumento real de 7%, descontada a inflação do 

período, se comparada ao ano anterior. Ao mesmo tempo, a despesa corrente teve uma 
queda real de 5,6% comparativamente ao mesmo intervalo de 2014 e chegou a R$ 19,3 

bilhões até julho de 2015.  
 
“Esse superávit está servindo para pagar todas as dívidas e fazer lastros para o 

pagamento do 13.º do funcionalismo. Destaco que foi fundamental a redução de despesas 
para chegarmos ao superávit. A receita é crescente, mas a disponibilidade é baixa”, 

afirmou o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, ao comentar os números. 
 

Buraco no bolso 
O ajuste fiscal elevou de 12% para 18% a alíquota dos ICMS de milhares de mercadorias, 
revertendo praticamente toda a minirreforma tributária feita em 2008 pelo então 

governador Roberto Requião. Isso significou o aumento de 50% do peso do tributo em 
itens como roupas, artigos de higiene pessoal, móveis e eletrodomésticos.  

 
SAI DÍVIDA, VEM DÍVIDA 
O governo começou 2015 devendo cerca de R$ 1,3 bilhão para fornecedores e empresas 

contratadas para a prestação de serviços no estado. Os atrasos geraram uma série de 
prejuízos para os cidadãos, como obras paralisadas e serviços prejudicados.  

 
Segundo o secretário da Fazenda, Mauro Costa, até agora já foi pago R$ 1,1 bilhão destes 
atrasados, mas a dívida está novamente em R$ 1,6 bilhão. Segundo o secretário, a 

expectativa é que as receitas superem naturalmente o valor devido.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ajuste-fiscal-com-alta-de-tributos-deixa-contas-do-parana-no-azul-43nt6za27gp65s4rtirafq028


Já o IPVA sofreu aumento de 40%, com a alíquota passando de 2,5% para 3,5% do valor 
do veículo. Além de mexer na alíquota, o governo também reduziu de 5% para 3% o 
desconto para pagamentos feitos à vista.  

 
Na prática, a arrecadação com o ICMS este ano chegou a R$ 13,8 bilhões, o que 

representa um aumento real de 4% em relação ao coletado em 2014. No IPVA, o 
aumento real da arrecadação este ano é de 29%, com a soma de R$ 2,4 bilhões nos 
primeiros sete meses do ano. 

 
Na avaliação de Costa, o Paraná hoje se destaca em relação às outras unidades da 

federação e à própria União. “O estado tem tido um crescimento expressivo de receitas e 
conseguido controlar as despesas, gerando um bom superávit para poder pagar 
compromissos de exercícios anteriores. É o que o governo precisava”, disse.  

 

 
 
Investimentos feitos pelo governo regridem quatro anos 

Outra medida que ajudou a aliviar a pressão no caixa nestes sete meses foi a redução nos 
investimentos, que praticamente regrediram ao nível de 2011, primeiro ano de Beto Richa 

à frente do governo do estado. 
 



Há quatro anos, o governo investiu R$ 329,2 milhões, considerada a inflação do período. 
Agora, de janeiro a julho, o valor empenhado em investimentos ficou em R$ 382,7 
milhões.  

 
Se considerarmos apenas o que foi efetivamente pago nesses sete meses, o valor cai para 

R$ 209,2 bilhões, representando 54,67% do total empenhado. No ano passado, os 
investimentos nos sete primeiros meses do ano somaram R$ 1,1 bilhão, considerada a 
inflação. A queda real no valor aportado em 2015, comparativamente a 2014, é de 

66,3%.  
 

Apesar dos números, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, considera o valor 
adequado, considerando o período de dificuldade pelo qual o país passa. “Neste momento 
de crise é extremamente razoável investir algo em torno de R$ 383 milhões. Muitas obras 

que estavam paralisadas foram retomadas”, afirmou. 
 

TST define que dívidas trabalhistas devem ser corrigidas pelo IPCA-E 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 
 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que créditos trabalhistas devem ter 
correção monetária baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) 
e não pela Taxa Referencial Diária (TRD), índice que vinha sendo utilizado até então por 

tribunais trabalhistas.  
 

O acórdão da decisão foi publicado na última sexta-feira (14). O Pleno do TST considerou, 
por unanimidade, que a correção de valores trabalhistas que estão na justiça pela TRD é 
inconstitucional, seguindo entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) em casos 

envolvendo a Taxa Referencial como índice de correção inflacionário.  
 

A decisão abrange todos os processos trabalhistas a partir de 30 de junho de 2009, 
envolvendo setores público e privado, que não tiveram decisões transitadas em julgado.  

 
Perda 
De acordo com o relator do caso, ministro Cláudio Brandão, os trabalhadores acabavam 

tendo perda inflacionária com a correção baseada na TRD. “Ao permanecer essa regra, a 
cada dia o trabalhador amargará perdas crescentes resultantes da utilização de índice de 

atualização monetária que não reflete a variação da taxa inflacionária”, disse, eu seu 
voto.  
 

O magistrado apresentou em seu voto números comparativos entre os índices. “No ano de 
2012, por exemplo, a TR foi de 0,2897% e, em 2013, foi de 0,1910%, muito abaixo do 

índice oficial da inflação - IPCA -, que, no mesmo período, foi divulgado em 5,83% e 
5,91%, respectivamente”, destacou.  
 

O caso que gerou a decisão do TST foi de uma agente comunitária de saúde do município 
de Gravataí (RS), que buscava ter reconhecimento a um adicional de insalubridade em 

sua atividade profissional.  
 
Ela obteve, em primeira instância, a correção do valor pago de acordo com o INPC apenas 

a partir de 2013. O governo regional desejava a aplicação da TR até que o STF determine 
a modulação dos efeitos que consideraram a TR inconstitucional para correção 

inflacionária.  
 
A prefeitura de Gravataí informou que vai apresentar recurso contrário a decisão do TST. 
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Governo estuda ampliar concessões para compensar perdas das geradoras de 
energia 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 

 

  
 

O governo estuda ampliar a concessão das empresas geradoras de energia como forma 
de compensar os prejuízos com a contratação de energia no mercado livre. 
 

Segundo o secretario executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Luiz Eduardo 
Barata, o tema será discutido nesta terça-feira (18), pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel). 
 
As empresas alegam prejuízos entre R$ 13 bilhões e R$ 20 bilhões com o alto custo de 

energia térmica para compensar a menor geração hídrica, medida tomada pelo governo 
para conter a queda no nível de reservatórios.  

 
As empresas recorreram à Justiça para não pagar a totalidade da geração extra, e têm 
decisões liminares favoráveis contra o pagamento, o que tem gerado inadimplência na 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).  
 

“Inadimplência é uma questão pontual”, avalia Barata. Segundo ele, o governo tem 
discutido o tema e deve apresentar uma solução na reunião da Aneel desta terça-feira. 

“Está se buscando solução para 2015.  
 
A questão é como equacionar isso sem que sejam mais afetados, uma vez que há 

entendimento de que geração térmica não é previsível. Então, como eles pagaram, a ideia 
é compensar isso com o prazo de concessão”, afirmou. 

 
Pressa 
Barata não detalhou o período de prorrogação da concessão – decisão que deve ser 

publicada ainda amanhã, segundo o secretário executivo.  
 

A Aneel também vai propor medidas para compensar as usinas hidrelétricas. Ele negou 
que haja impacto sobre o consumidor.  
 

“As soluções que estão sendo construídas são para que não tenha impacto para o 
consumidor. Grande impacto se dá pela existência de medidas liminares. Queremos 

chegar a um consenso para as empresas retirarem as liminares, de modo que a gente 
retorne à normalidade”, afirmou o secretário, no Seminário sobre a Matriz Energética, 
promovido pela FGV Energia, no Rio. 

 
“Temos trabalhado nisso há algum tempo, com agências reguladoras e com a participação 

das associações de distribuidoras. Esse tema tem relevância, tem impacto sobre a 
comercialização de energia e a intenção é resolver o quanto antes”, ressaltou Barata. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-estuda-ampliar-concessoes-para-compensar-perdas-das-geradoras-de-energia-37aa1gp2t76vi1n84ulm9nu8g
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-estuda-ampliar-concessoes-para-compensar-perdas-das-geradoras-de-energia-37aa1gp2t76vi1n84ulm9nu8g


Decisão sobre 13º do INSS reabre disputa dentro do governo 

18/08/2015 – Gazeta do Povo 
 

A decisão do Ministério da Fazenda de não antecipar metade do pagamento do 13º salário 
de 32 milhões de beneficiários da Previdência abriu uma guerra interna na Esplanada.  
 

Ministros do PT e a própria cúpula do partido entraram em cena para tentar demover a 
presidente Dilma de acatar a decisão.  

 
Uma ala do governo buscava garantir para setembro o pagamento de parte do 13º, já que 
a folha de agosto está fechada e rodar outra extraordinária geraria mais custo.  

 
O argumento é que é injusto adotar uma medida como essa sem ter informado os 

beneficiários com uma "antecedência razoável". Há nove anos, a antecipação de parcela 
do abono, não obrigatória, é feita em agosto.  
 

Segundo a Folha apurou, a presidente pediu à sua equipe econômica estudos para uma 
possível alternativa.  

 
A ala contrária à medida argumenta que o pagamento terá de ser feito em dezembro de 
qualquer forma e, por isso, não há "sentido econômico" de uma pauta com tanto 

desgaste, pois o impacto fiscal é o mesmo.  
 

A crítica foi feita nesta segunda, por ministros e líderes partidários. Levy defendeu a 
decisão dizendo que, neste momento, não há dinheiro em caixa para bancar a 
antecipação do pagamento. 

 

Embarques da Vale em Mnas têm retração de 51,74% 

18/08/2015 – Diário do Comércio 

 
A queda na cotação internacional do minério de ferro derrubou a receita com as 

exportações da Vale a partir de Minas Gerais. O resultado recuou 51,74% entre janeiro e 
julho na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. As informações são do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). 

 
Nos primeiros sete meses do ano, os embarques da mineradora movimentaram US$ 

2,966 bilhões. No acumulado até julho de 2014, as vendas externas do minério extraído 
no Estado pela companhia somaram US$ 6,146 bilhões. A Vale é a principal empresa 

exportadora de Minas. Entre janeiro e julho a mineradora respondeu por 22,73% das 
vendas externas. 
 

A Samarco Mineração, joint venture entre a Vale e a australiana BHP Billiton, com jazidas 
em Mariana (região Central), registrou queda de 20,8% nas vendas externas de minério 

nos primeiros sete meses, ante igual período do ano passado.  
 
As exportações da mineradora movimentaram US$ 1,458 bilhão, ante US$ 1,842 bilhão 

em 2014. Os resultados da empresa são contabilizados no Espírito Santo. Isto se dá, uma 
vez que a mineradora mantém suas pelotizadoras no Estado capixaba. 

 
Também no segmento de minério de ferro, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
movimentou US$ 459,251 milhões com as vendas externas a partir de Congonhas 

(Campo das Vertentes) no acumulado do ano até julho. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1670024-decisao-sobre-13-do-inss-reabre-disputa-dentro-do-governo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1668862-governo-busca-saida-para-antecipacao-de-parte-do-13-do-inss.shtml
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=embarques_da_vale_em_minas_tem_retracao_de_51,74&id=158373


 O montante é 49,51% inferior ao registrado nos primeiros sete meses do ano passado, 
quando somou US$ 909,525 milhões. A CSN detém a mina Casa de Pedra. Além disso, é 
sócia da Nacional Minérios S/A (Namisa), instalada no mesmo município. 

 
Em 2015, os preços internacionais do minério de ferro chegaram a atingir os menores 

níveis em vários anos. A queda é resultado da sobreoferta do insumo siderúrgico aliado à 
perda de ritmo da economia chinesa. 
 

Outra importante exportadora do Estado que registrou queda entre janeiro e julho é a 
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), com operações em Araxá, no 

Alto Paranaíba. As exportações de ferronióbio da companhia movimentaram US$ 932,142 
milhões, ante US$ 995,582 milhões nos primeiros sete meses de 2014, queda de 6,37% 
no período. 

 
Minas pode abrigar usinas nucleares PLD aumenta 6% em todos os submercados Governo 

vai ampliar concessão de hidrelétricas Lucro da Cemig avança 1,4% no 1º semestre 
Anteprojeto será concluído neste mês 
 

Café - Por outro lado, a alta na cotação internacional do café impulsionou a receita da 
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no Sul de Minas. Os 

embarques movimentaram US$ 467,088 milhões entre janeiro e julho, ante US$ 268,423 
milhões em 2014. Isto representa alta de 74% no intervalo. 

 
As exportações mineiras somaram US$ 13 bilhões nos primeiros sete meses deste ano. O 
montante é 26% inferior ao registrado no acumulado entre janeiro e julho de 2014, 

quando atingiu US$ 17,642 bilhões. Já as importações movimentaram US$ 5,391 bilhões, 
contra US$ 6,303 bilhões no ano anterior, queda de 14,4%. 

 
Com isso, o saldo da balança mineira foi positivo em US$ 7,656 bilhões entre janeiro e 
julho. O resultado é 32,5% menor do que o apurado nos primeiros sete meses de 2014, 

quando somou US$ 11,339 bilhões. 
 

Prejuízo da CCX cai 59,3% no segundo trimestre 

18/08/2015 – Valor Econômico 
 

A CCX Carvão da Colômbia fechou o segundo trimestre com prejuízo de R$ 5,841 milhões, 
uma queda de 59,3% na comparação com as perdas de R$ 14,336 milhões de igual 
período do ano passado. 

 
O caixa da companhia terminou o segundo trimestre com saldo de caixa e equivalentes de 

caixa de R$ 2,076 milhões, contra R$ 8,466 milhões no segundo trimestre do ano 
passado. 
 

A companhia tem como controlada a CCX Colômbia, que desenvolve um projeto de 
mineração na fase pré-operacional. Esse projeto compreende uma mina subterrânea, 

duas minas a céu aberto e um sistema de logística composto por ferrovia de 150 
quilômetros e porto de águas profundas. 
 

A CCX, criada pelo empresário Eike Batista, e a Yildirim Holding fecharam acordo em 26 
de março de 2014, segundo o qual a Yildirim adquiriria, via YCCX, os projetos de 

mineração a céu aberto de Cañaverales e Papayal e do projeto de mineração subterrânea 
de San Juan, todos na Colômbia.  
 

Em março deste ano, a Yildirim entrou com o processo de arbitragem, uma vez que 
algumas etapas necessárias para o fechamento do negócio não haviam sido concluídas. 

http://www.valor.com.br/empresas/4180806/prejuizo-da-ccx-cai-593-no-segundo-trimestre


Dos US$ 125 milhões correspondentes ao negócio, ainda havia um saldo remanescente de 
US$ 90 milhões a ser pago no fechamento da transação. 
 

O tribunal arbitral determinou este ano que a Yildirim apresente sua manifestação 
contendo os fatos e fundamentos que justificaram a instauração da arbitragem até o dia 9 

de outubro de 2015. Ainda de acordo com o tribunal,  a CCX Colômbia deverá apresentar 
sua resposta até o dia 18 de dezembro de 2015. 
 

Mineração projeta queda de 26% 

18/08/2015 – Notícias de Mineração 
 

O setor mineral do Rio Grande do Norte, que no ano passado movimentou cerca de R$ 68 
milhões, deve fechar 2015 com queda de 26% e movimentação financeira aproximada 

dos R$ 50 milhões.  
 
A estimativa é do Sindicato da Indústria de Extração de Metais Básicos e de Minerais não 

Metálicos do Estado (Sindiminerais/RN). De acordo com a entidade, a retração é 
influenciada por problemas relacionados à seca, baixo valor comercial de determinados 

produtos e falta de logística apropriada para escoamento da produção. 
 
Ana SilvaMarcelo Porto Filho: Dificuldades podem ser ampliadasMarcelo Porto Filho: 

Dificuldades podem ser ampliadas 
 

Segundo o presidente do Sindiminerais/RN e Coordenador de Recursos Minerais da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec), Marcelo Porto Filho, as 
dificuldades podem ser ampliadas, caso determinadas produções novas no Rio Grande do 

Norte não atinjam o beneficiamento estimado.  
 

“Com a queda acentuada na produção de tungstênio e a falta de água para abastecer as 
produções do Estado, em função da seca dos últimos quatro anos, acredito que não 

alcançaremos os valores que foram movimentados em 2014. E, esta queda pode ser 
maior. Vai depender muito do crescimento do mercado de rochas ornamentais”, pontuou 
ele. 

 
Entre as expectativas do segmento de ornamentais no Estado está a Thor Granitos. A 

empresa instalada no município de Parelhas, no Seridó Potiguar, e inaugurada no último 
dia 7 de agosto, ainda não está com plena produção, mas, já iniciou a extração da rocha 
para beneficiamento dos blocos.  

 
A expectativa é que entre os próximos meses de setembro e dezembro, pelo menos 90 

sejam beneficiados. 
 
“De forma conservadora, esta é a nossa estimativa. De 30 blocos mensais. Mas, a partir 

de janeiro de 2016, a projeção é que a fábrica já esteja em plena carga e produzindo 60 
blocos/mês, em chapas com 8 metros cúbicos, que é a capacidade instalada”, afirmou 

Jailton Pires, gerente-geral da Thor Granitos Nordeste, que possui três jazidas nas 
proximidades de Parelhas. 
 

De acordo com Pires, ainda não é possível indicar o impacto da produção no setor 
potiguar, mas, há pontos destacáveis.  

 
“É uma quebra de paradigma, a nossa vinda para cá, porque vamos processar a rocha 
aqui mesmo. Antes, o beneficiamento mais próximo era em Campina Grande, na Paraíba, 

com a Fuji [S/A Mármores e Granitos]”, comentou o gerente.  
 

http://noticiasmineracao.mining.com/2015/08/17/mineracao-projeta-queda-de-26/


China 
Apesar das boas perspectivas com as rochas ornamentais, que vem crescendo no Estado 
desde 2011, outros minérios, como o tungstênio, estão em processo de retração 

comercial.  
 

O segmento, que registrou crescimento de 146% nos últimos 5 anos, saltando de 289,87 
toneladas em 2010 para 711,02 toneladas no ano passado, sente os efeitos de problemas 
na China. 

 
A Mineração Tomaz Salustino S/A, que desde 1943 realiza atividades exploratórias na 

região de Currais Novos e chegou a possuir a maior mina de scheelita da América do Sul – 
Mina Brejuí – apenas neste primeiro semestre de 2015 já reduziu entre 15% e 18% de 
seu quadro de funcionários.  

 
No entanto, segundo o diretor-presidente da empresa, Rogério Barreto Drummond, a 

produção tem se mantido na mesma proporção de 2013 e 2014, com uma média mensal 
de 15 toneladas. 
 

“A questão comercial é que, infelizmente, está completamente abalada. O crescimento da 
recessão da China não parece ser tão pequeno como o Governo de lá afirma e isso tem 

puxado o preço internacional da scheelita, para baixo, em uma velocidade muito grande. 
 

De dezembro de 2013 para cá o valor caiu quase 50%. Então foi necessário maximar a 
produção. Mas, temos que ser realistas, as notícias para este final de 2015 e 2016 não 
são boas e a insegurança é alta”, analisou o diretor da Tomaz Salustino. 

 
E acrescentou: ”No caso do Tungstênio [que é obtido a partir da scheelita], teremos um 

aumento de oferta, com muitas minas que estão sendo reabertas, mas, sem melhora no 
mercado dos EUA, Europa e China, a tendência é que o preço continue caindo”, disse 
Barreto. 

 

Linha do BNDES para capital de giro de empresas terá R$ 7,7 bilhões 

18/08/2015 – Valor Econômico 

 
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Luciano Coutinho, afirmou que o Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de 
Geração de Emprego e Renda (Progeren), voltado ao capital de giro das empresas, está 
sendo dotado de R$ 7,7 bilhões, que poderão ser acessados por todos os segmentos do 

setor produtivo — indústria, comércio, serviços e infraestrutura. 
 

Os financiamentos serão remunerados pela taxa Selic — "nós não podemos pressionar o 
Tesouro", comentou Coutinho —, e terão prazo de 60 meses, com carência de 24 meses. 
 

"Por suas características de prazo, espero que ela possa contribuir para este momento 
difícil da indústria e outros setores da economia brasileira", disse Coutinho a jornalistas na 

saída de uma reunião na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). 
 

De acordo com Coutinho, a decisão foi tomada pela diretoria do banco em reunião na 
semana passada. 

 
O Progeren foi reduzido no ano passado, com a suspensão temporária da linha por alguns 
meses. Para ter uma ideia, o orçamento do programa de outubro de 2013 a dezembro de 

2014 foi de R$ 5 bilhões, valor menor que o disponibilizado agora.  
 

http://www.valor.com.br/brasil/4180390/linha-do-bndes-para-capital-de-giro-de-empresas-tera-r-77-bilhoes


Nem tudo foi desembolsado, contudo. Micro, pequenas e médias empresas são o alvo 
principal do programa, segundo o BNDES. 
 

Como ajustar o “takt” para, sem demitir, manter a produtividade 

18/08/2015 – Época Negócio 
 

Uma empresa industrial vinha conquistando significativos ganhos de produtividade nos 
últimos anos. Graças à disseminação de várias ferramentas de gestão, a produção teve 

melhorias substanciais em lead time, qualidade, eficiência, entrega etc. A companhia 
conseguira crescer de forma sustentada. 
 

Porém, a crise atual atingiu dramaticamente a empresa. O sucesso recente da 
organização não conseguiu imunizá-la das dificuldades atuais. Nos primeiros meses deste 

ano, houve uma queda de cerca de 30% de seu mercado e de seu volume de produção. 
 
Reconhecendo a importância de sua mão de obra e tendo feito substanciais investimentos 

em sua qualificação nesses anos de melhorias substanciais, a companhia fugiu da decisão 
fácil de demitir pessoal. Com isso, acreditava estar preparada para a recuperação dos 

negócios e para continuar no esforço de engajar e envolver seus colaboradores. 
 
Nesse contexto, a reação da empresa à queda nos negócios e ao pior desempenho 

financeiro tem sido focalizada em vários pontos. Por exemplo, na ampliação das 
exportações, no aumento do conteúdo interno, como a redução das compras nacionais e 

de itens importantes, no lançamento de novos produtos etc 
 
Isso tudo irá requerer certo tempo de ajustes. A companhia parece reconhecer que os 

custos mais elevados de mão de obra nessa travessia seriam compensados na nova fase 
de expansão que se seguiria. 

 
Entretanto, a decisão da empresa de manter o seu quadro de pessoal criara um potencial 

problema.  
 
Em uma volta pela fábrica, notei que havia muita gente sobrando em suas linhas de 

montagem e células de produção. Sem surpresa, pois, como vimos, a organização não 
demitiu ninguém. 

 
Um exame mais atento, porém, mostrou que diversas inciativas que foram importantes 
para garantir esses ganhos conquistados antes da crise tinham sido esquecidas e 

abandonadas. 
 

Na medida em que a demanda cai, o tempo takt sobe, mantendo-se o mesmo tempo 
disponível de trabalho. Lembrando que o takt é calculado pela divisão do tempo de 
trabalho disponível pela demanda. O takt, palavra alemã, representa o ritmo no qual 

devemos produzir. 
 

Assim, para alguns itens da empresa, o tempo takt mudou de 14 minutos para 18 
minutos. Isso significa que a companhia precisaria, agora, manufaturar um produto a 
cada 18 minutos não mais a cada 14 minutos. O ritmo, então, diminuiu. 

 
Assim, mantendo os mesmo equipamentos e tecnologia, seriam necessários menos 

trabalho e menos trabalhadores para produzir. A empresa, então, precisaria ajustar o 
conteúdo do trabalho e o número de colaboradores requeridos para essa nova 
necessidade. 

 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2015/08/como-ajustar-o-takt-para-sem-demitir-manter-produtividade.html


Para evitar perdas de produtividade era essencial que, com a mudança na demanda e, 
portanto, no takt, ocorresse uma mudança no conteúdo do trabalho, para se utilizar 
menos pessoas, sem demissões. 

 
Se a companhia não fizesse esse ajuste, as mesmas pessoas utilizadas antes realizariam 

menos trabalho, trabalhariam em um ritmo menor e os ganhos de produtividade se 
perderiam. 
 

Embora os colaboradores excedentes não tenham sido cortados, não deveríamos permitir 
que os níveis de desempenho voltassem aos níveis anteriores, antes dos esforços de 

melhoria. 
 
Às pessoas que sobram, devem ser dadas novas tarefas, que podem incluir desde fazer 

limpeza e arrumação, treinamento em qualificações necessárias, manutenção de 
máquinas e predial etc. Essas pessoas excedentes não podem interferir ou serem 

consideradas recursos utilizados na produção. 
 
A eficiência do trabalho, assim, mantém-se. A produtividade pode até aumentar quando 

se faz os ajustes do conteúdo de trabalho ao novo tempo takt. 
 

As mesmas situações e realidades podem acontecer em áreas e atividades 
administrativas. Com a queda no volume de negócios, o conteúdo de muitos trabalhos se 

reduz proporcionalmente. 
 
Acomodar à nova demanda sem tirar pessoas do sistema produtivo não desafia as 

pessoas e a gestão. Acaba por criar uma atitude complacente 
 

Os ajustes nos processos de trabalho na crise não devem abrir mão dos ganhos de 
produtividade conquistados. Podem até permitir melhorias de produtividade. 
 

Não demitir não significa ser permissivo com a eficiência. O papel da liderança é manter 
um ambiente de busca por melhorias permanentes. No caso dessa empresa que visitei, 

não se deve permitir fazer 30% menos de volume com os mesmos recursos, quer sejam 
pessoas ou máquinas e equipamentos. 
 

Os hábitos e as práticas saudáveis de conquistar e manter a eficiência, arduamente 
conquistados durante anos, precisam ser mantidos. 

 
O respeito que a empresa mostrou aos colaboradores na “baixa”, não os demitindo, vai 
ajudar a criar um ambiente de eficiência e melhorias permanentes, contando para isso 

com o engajamento de todos. Mas se nesse período de transição se tolerar uma perda 
substancial de produtividade, o esforço requerido no momento de recuperação tenderá a 

ser maior. 
 
É muito importante que a empresa não perca os ganhos de produtividade e eficiência, 

mesmo mantendo um excedente de mão de obra, para atravessar a crise. 
 

(José Roberto Ferro é presidente do Lean Institute Brasil, escreve às terças-feiras) 
 

"MTE divulga balanço do trabalho estrangeiro no semestre" 

18/08/2015 – Portal MTE 
 
 O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou nesta segunda (17) o balanço das 

autorizações de trabalho emitidas pela Coordenação Geral de Imigração (CGIg/MTE), de 
janeiro a junho deste ano. O relatório aprovado em reunião do Conselho Nacional de 

http://www.lean.org.br/
http://portal.mte.gov.br/imprensa/mte-divulga-balanco-do-trabalho-estrangeiro-no-semestre.htm


Imigração (CNIg), apresenta dados referentes às autorizações temporárias e  
permanentes, concedidas a trabalhadores estrangeiros, por meio de solicitação feita por 
empresas, no Sistema Migrante Web.  

 
No período, foram concedidas 18.213 autorizações de trabalho, a maioria para os estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, que somaram 14.771  pedidos aprovados.     
  
O perfil dos trabalhadores estrangeiros que vieram ao Brasil neste ano, em termos de 

escolaridades, manteve-se estável. Mais de 10,4 mil têm ensino superior completo. 
Outros 6,4 mil, contam com ensino médio completo e 921 têm mestrado.  A grande 

maioria tem idade entre 20 e 49 anos. 
 
O balanço semestral mostra também que 17.026 autorizações foram de caráter 

temporário. Apenas 1.187, foram expedidas em caráter permanente de trabalho no país. 
O período de maior demanda, foi de fevereiro a maio. 

 
Por grupos ocupacionais, os profissionais das ciências e das artes lideraram os pedidos 
com 8.068 autorizações. Na sequência aparecem os técnicos de nível médio (5.298); 

diretores e gerentes (1.741) e trabalhadores da produção bens e serviços industriais 
(1.215). 

 
“A maioria dos profissionais das artes veio dos Estados Unidos, são artistas, trabalhadores 

circenses ou similares. Em seguida temos os profissionais das Filipinas, Coréia do Sul e 
Reino Unido, que vieram ao Brasil, para serviços de assistência técnica, tecnologia e 
petróleo”, explica o coordenador da CGIg, Aldo Cândido. Juntos, os quatro países 

somaram 6.561 autorizações. 
 

As autorizações de trabalho para profissionais do Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
somaram  511, com Argentina, Colômbia, Venezuela e Peru, liderando os pedidos. 
 

 Aldo Cândido observa que na comparação com o mesmo período do ano passado, o 
balanço apresenta um ligeiro crescimento do número de solicitações, para trabalhadores 

do sexo feminino. Foram 2.139 autorizações neste ano, para 2.108 em 2014. Os 
trabalhadores do sexo masculino somaram 16.074 permissões. 
 

Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, houve uma redução de 2.787 
autorizações. “A redução ocorreu na entrada de trabalhadores marítimos, na área de 

petróleo, gás e de cruzeiros. No caso dos cruzeiros, ocorreu em função da Normativa 103 
do CNIg, que aumentou o prazo de concessão de 180 dias, para até dois anos, diminuindo 
a frequência de pedidos”, enfatizou o coordenador da CGIg.  

 
CNIg- No mesmo período, foram concedidas 125 autorizações de trabalho estrangeiro,  

amparadas pelas Resoluções Normativas 27,70,77 e 84, do Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg), sendo 96 para o Estado do Amazonas.  
 

Trabalhadores da Volks, em Taubaté, entram em greve após 50 demissões 

18/08/2015 – EM.com 
 

Trabalhadores do turno da tarde da Volkswagen em Taubaté (SP) entraram em greve na 
segunda-feira, 17, após a empresa iniciar demissões na unidade que produz os modelos 

up!, Voyage e Gol. O Sindicato dos Metalúrgicos local contabilizou 50 cortes - feitos por 
meio de cartas entregues ontem -, mas teme que o número seja maior.  
 

Segundo a entidade, a montadora alega ter 500 funcionários excedentes, de um total de 
5 mil. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/18/internas_economia,679414/trabalhadores-da-volks-em-taubate-entram-em-greve-apos-50-demissoes.shtml


Nesta terça-feira, 18, funcionários do turno da manhã também devem suspender a 
produção.  
 

Na semana passada, os trabalhadores já haviam decretado estado de greve por temer 
demissões após recusa de proposta que previa congelamento de salários em 2016 e 

antecipação de aposentadorias. 
 
Sem confirmar as demissões, a empresa informou, em nota, que várias medidas adotadas 

ao longo do ano, como férias coletivas e lay-off (suspensão dos contratos de trabalho) 
não foram suficientes para adequar a produção à demanda do mercado.  

 
Também informou que a proposta rejeitada permitiria adequação necessária da estrutura 
de efetivo e custos da unidade, "que hoje são os mais altos da Volkswagen no Brasil". 

 
GM 

Ontem, não houve acordo em audiência no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas 
entre a General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SP). 
Novo encontro foi agendado para sexta-feira, 21.  

 
Os quase 5 mil trabalhadores da fábrica estão em greve desde o dia 10, em protesto 

contra a demissão de quase 800 trabalhadores. Só neste ano, as montadoras demitiram 
8,8 mil trabalhadores até julho. Atualmente, o setor emprega 135,7 mil pessoas. 

 
Em Gravataí (RS), onde produz os automóveis Onix e Prisma, a GM anunciou férias 
coletivas de 20 dias, a partir do dia 8, para todo o pessoal das áreas de produção e 

administrativa do complexo, que emprega 9 mil trabalhadores. Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos local, a empresa tem cerca de 30 mil carros em estoque. 

 
No ABC paulista, as fábricas da VW e da Ford estão paradas nesta semana e os 
aproximadamente 11 mil trabalhadores das duas empresas estão em banco de horas. Na 

Mercedes-Benz, os 7 mil operários da produção de caminhões e ônibus estão em licença 
desde o dia 7. 

 
A empresa diz ter 2 mil funcionários excedentes, de um total de 10 mil, e avisou ao 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que iniciará demissões em setembro, após os 

trabalhadores recusarem proposta de redução de jornada e salários, além de reajustes 
menores em 2016. 

 
No sábado, 15, trabalhadores da Mercedes decidiram em assembleia negociar com a 
empresa a adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que prevê jornada e 

salários menores, mas não querem aprovar cortes nos benefícios.  
 

Ontem também tiveram início as férias coletivas de 200 operários da Chery, de Jacareí 
(SP), que segue até dia 5. A produção do Celer está parada. 
 

Quinzena 
Na primeira metade do mês foram vendidos no País 98,7 mil veículos, 14% menos ante 

igual período de 2014.  
 
Em relação a julho, houve melhora de 4,6%. No acumulado do ano, as vendas estão 

20,6% menores que em 2014. As informações são do jornal. 
 

 
 



Expansão ambiciosa corrói lucros da Chevron 

18/08/2015 – The Wall Street Journal 
 

  
 
Há um ano, a Chevron Corp. registrava o maior lucro por barril entre as maiores 

petrolíferas do mundo e esperava, no futuro, gerar mais dinheiro que a Exxon Mobil Corp. 
e a Royal Dutch Shell PLC, suas rivais de maior porte. 
 

Hoje, a Chevron já sente o golpe da queda nos preços do petróleo, que, combinada com 
suas próprias ambições de expansão, está corroendo substancialmente o seu lucro. 

 
A ação da empresa teve um desempenho pior que as da Exxon e da Shell nos últimos 12 
meses — quando os preços do petróleo caíram fortemente —, após terem superado as 

concorrentes nos cinco anos anteriores. 
 

A cotação da ação da Chevron, que subiu 0,16% na sexta-feira, para US$ 85,99, recuou 
32% nos últimos 12 meses, ante uma queda de 21% das ações da Exxon.  
 

O lucro de US$ 571 milhões da Chevron no segundo trimestre foi apenas 10% do ganho 
do mesmo período de 2014. 

 
Se não tivesse contabilizado ganhos com a venda de sua participação numa refinaria na 
Austrália, a empresa americana teria registrado um prejuízo trimestral pela primeira vez 

em quase 20 anos. Excluindo a venda de ativos e perdas não monetárias, a Chevron 
lucrou US$ 1,8 bilhão, ou US$ 0,97 por ação. 

 
Nos últimos anos, a Exxon e outras potências do petróleo têm lutado para limitar gastos e 
completar projetos complexos dentro do prazo, mas nenhuma apostou tanto em projetos 

enormes como a Chevron.  
 

E, à medida que seu fluxo de caixa mingua, a Chevron está enfrentando obstáculos em 
um gama de novos projetos multibilionários destinados a ampliar sua produção de 

petróleo e gás natural em cerca de 20% em dois anos — um crescimento muito maior do 
que o de suas concorrentes. 
 

“Múltiplos esforços para melhorar os lucros e o fluxo de caixa no futuro estão em 
andamento”, afirmou a Chevron num comunicado. “Estamos concentrados em colocar os 

projetos correntes em operação, o que vai proporcionar aumentos na produção e geração 
de caixa.” 
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A Chevron está demitindo 1.500 funcionários, adiando aumentos nos seus dividendos e 
atrasando projetos de exploração para conservar o caixa.  
 

  
 

Mesmo com a empresa se preparando para iniciar seu principal projeto, uma unidade de 
exportação de gás natural na Austrália orçada em US$ 54 bilhões, ela continua a 
enfrentar atrasos e problemas em outros investimentos vultosos.  

 
A Chevron segue gastando mais que a Exxon, que gera duas vezes mais receita. Se os 

preços do petróleo permanecerem baixos, como muitos economistas agora preveem, a 
Chevron pode ter que vender mais participações para pagar seus dividendos. Tal medida 
pode colocar em risco o objetivo da empresa de produzir 3,1 milhões de barris de petróleo 

e gás por dia até 2017.  
 

Analistas dizem que a Chevron deveria abandonar a meta. 
 
“O mais importante é preservar valor”, diz Lysle Brinker, diretor de pesquisa de mercado 

de ações da IHS Energy. “Se isso significa que eles terão que vender alguns de seus 
melhores ativos, ou pequenas fatias deles, para captar bilhões de dólares e ajudar a 

manter o caixa e os dividendos, é o que eles deveriam fazer.”  
 
A lista de grandes apostas da Chevron remonta ao segundo semestre de 2009, quando 

ela aprovou a exploração de um vasto campo marítimo de gás natural no oeste da 
Austrália.  

 
O gás tem que ser bombeado por quase 130 quilômetros de dutos no fundo do mar até a 

Ilha de Barrow, um santuário de vida selvagem protegido pelo governo. Lá, a Chevron 
está construindo unidades gigantescas de resfriamento para converter o gás ao estado 
líquido e possibilitar que seja transportado por mar. O projeto foi chamado de Gorgon. 

 
Em dois anos, a Chevron destinou pelo menos US$ 50 bilhões para cinco projetos de 

grande porte na Austrália, Brasil e na área americana do Golfo do México. 
 
A expansão parecia oportuna. A Chevron extrai muito mais petróleo que gás natural e, 

assim, o preço do petróleo a US$ 100 por barril deu um impulso maior à firma que a suas 
rivais. Em 2011, a Chevron obtinha mais lucros por barril que qualquer de suas 

concorrentes. A empresa elevou seus dividendos duas vezes naquele ano. 
 



John Watson, diretor-presidente da Chevron, reunia-se mensalmente com os gerentes de 
projeto para verificar que o Gorgon e outros investimentos de peso estavam dentro do 
cronograma. 

 
Entre 2010 e 2012, a Chevron quase dobrou seus investimentos, mas sofreu uma série de 

reveses graves. No fim de 2011, a empresa provocou um vazamento de petróleo na Bacia 
de Campos, no Brasil. Um incêndio numa plataforma da Nigéria matou dois trabalhadores 
e a fumaça gerada por outro numa refinaria da Califórnia levou milhares de pessoas ao 

hospital. 
 

As violentas explosões ocorridas semana passada na cidade costeira de Tianjin, na China, 
também afetaram a empresa, que afirmou ter suspendido as operações de uma fábrica de 
lubrificantes na área.  

 
No fim de 2012, a Chevron divulgou que o custo para concluir o Gorgon havia saltado 

40%, para U$ 52 bilhões, devido ao aumento no custo da mão de obra e atrasos 
provocados por ciclones e problemas logísticos. Um ano depois, o projeto foi adiado 
novamente, a um custo adicional de US$ 2 bilhões.  

 
A firma adotou um novo sistema de gestão de projetos para evitar estouros de orçamento 

e atrasos. No início de 2014, com o preço do petróleo acima de US$ 100, executivos 
previam que as operações da Chevron gerariam mais de US$ 50 bilhões em dinheiro até 

2017, mais que a Exxon e a Shell, se os preços permanecessem altos. Mas, no fim de 
2014, os preços estavam despencando e os problemas operacionais da Chevron 
persistiam. 

 
Um problema numa plataforma no Golfo do México adiou deste ano para depois de 2017 o 

início da produção num projeto de US$ 4 bilhões. E o Gorgon, que deveria enviar seu 
primeiro carregamento de gás em 2015, agora só deve fazê-lo no início de 2016 ou 
depois, e greves podem causar mais atrasos.  

 

Cobre e alumínio atingem mínimas em 6 anos 

18/08/2015 – Exame 

 

 
 

Os futuros de cobre e alumínio renovaram mínimas em seis anos em Londres, após um 
novo tombo dos mercados acionários da China e preocupações persistentes sobre a 

demanda do gigante asiático, o maior consumidor mundial de metais básicos. 
 
Por volta das 7h15 (de Brasília), o cobre para três meses caía 1,8% na London Metal 

Exchange (LME), a US$ 5.024,00 por tonelada, o menor nível desde julho de 2009. Já o 
alumínio perdia 0,7%, a US$ 1.557,50 por tonelada, após chegar a ser negociado mais 

cedo a US$ 1.549,50 por tonelada, também o menor patamar em seis anos. 
 
Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para 

setembro tinha queda de 1,51%, a US$ 2,2860 por libra-peso, às 7h37 (de Brasília). 
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As bolsas chinesas sofreram uma nova queda significativa nesta terça-feira, fechando com 
perdas de mais de 6%, em meio a dúvidas sobre o compromisso de Pequim de dar 
sustentação aos mercados locais e de prosseguir com reformas. 

 
Há tempos, os investidores andam preocupados com os sinais de desaceleração 

econômica da China, cuja demanda por metais pode ser prejudicada. A liquidação das 
ações na China vem também após o país ter anunciado uma forte desvalorização do yuan 
na semana passada. 

 
Além disso, os especuladores aproveitam a diminuição dos negócios em meio ao verão no 

hemisfério norte para assumir posições vendidas em algumas commodities, como os 
metais, segundo analistas. 
 

Entre outros metais na LME, a maioria operava no vermelho. O zinco para três meses 
tinha baixa de 1,6%, a US$ 1.779,00 por tonelada, enquanto o níquel perdia 1,9%, a US$ 

10.425,00 por tonelada, e o chumbo recuava 1,7%, a US$ 1.698,50 por tonelada. 
 
A única exceção era o pouco negociado estanho, que subia 0,8%, a US$ 15.500,00 por 

tonelada.  
 

Economistas discutem proposta para reforma do PIS e Cofins 

18/08/2015 – Exame 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

A reforma de dois dos tributos mais complexos do país, o PIS e a Cofins, está prestes a 
sair do forno do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e especialistas apontam para a 
necessidade de o governo articular corretamente a medida com o Congresso, que tem 

potencial de "mutilar" o projeto.  
 

Em seminário que será realizado nesta terça-feira, 18, em Brasília, que deve ter a 
presença de Levy, economistas vão discutir a proposta, que é encarada no governo Dilma 
Rousseff como uma das principais medidas para impulsionar a retomada do crescimento 

econômico, ao simplificar impostos. 
 

Em documento que será apresentado nesta terça, a que o jornal "O Estado de S. Paulo" 
teve acesso, o economista Bernard Appy afirma que "apesar de positiva, a tramitação da 
proposta no Congresso não será fácil, havendo um risco não desprezível de mutilação do 

texto do governo". 
 

Appy participou do comando da Fazenda no mesmo período em que Levy foi secretário do 
Tesouro Nacional, durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. 
 

As sugestões e alertas de especialistas serão feitos ao próprio Levy, que participará do 
seminário na sede do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), que também conta 
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com as presenças confirmadas dos presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), e do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL). 
 

Segundo o economista José Roberto Afonso, especialista em contas públicas e organizador 
do seminário no IDP, o ponto mais importante da reforma em gestação no governo será 

"o sonho de criar o IVA nacional", numa referência ao Imposto sobre Valor Agregado 
(IVA), que unificaria tributos federais (como o PIS/Cofins e também o IPI), estaduais 
(como o ICMS) e municipais (como o ISS).  

 
Além de reduzir a complexidade tributária, ao unificar e simplificar diversos impostos, o 

IVA também aproximaria o regime brasileiro daquele adotado em países desenvolvidos. 
 
O governo já deu indicações que pretende iniciar a reforma pelo PIS e, em seguida, com a 

Cofins. "Se der certo com o PIS, que tem base maior porque atinge até igrejas, a chance 
de sucesso com a Cofins será maior. Então um único imposto poderá aglutinar também os 

impostos estaduais e municipais", disse Afonso. 
 
As dificuldades para a reforma, no entanto, não são apenas com o Congresso. 

Empresários de serviços e construção civil têm lutado contra Levy para barrar a proposta, 
uma vez que, para eles, uma nova alíquota deve ser maior do que a cobrada hoje em 

PIS/Cofins.  
 

Appy, que já enfrentou este debate do gabinete da Fazenda, avalia que a decisão do 
governo, já tornada pública, de conceder crédito financeiro a todas as empresas, de todos 
os setores, que recolherem o novo imposto simplificado é boa, porque vai "eliminar o 

principal foco de contencioso entre as empresas e a Receita Federal". Ele alerta, no 
entanto, que o ressarcimento imediato desses créditos é uma condição necessária para o 

funcionamento eficiente da reforma. 
 
Afonso concorda: "A Receita tem que fazer a parte dela, pagando os créditos de forma 

imediata".  
 

Dessa forma, o governo conseguirá convencer esses segmentos, avalia Afonso. Hoje, o 
setor de serviços não gera créditos financeiros e, com a reforma, passará a ter acesso a 
esse benefício. 

 
Na apresentação que fará, Appy sugere que o governo, ao realizar a reforma, conceda um 

período de transição longo, de no mínimo 12 meses, para permitir "ajustes de contratos e 
de sistemas" com a mudança. 
 

Além disso, o economista questionará o governo sobre o futuro dos regimes especiais de 
PIS/Cofins. Nos últimos anos, para estimular setores específicos, o governo tem criado 

formas específicas de recolhimento desses tributos, com alíquotas menores ou 
pagamentos diferenciados.  
 

"O ponto menos claro da proposta de mudança é o grau em que os atuais regimes 
especiais serão mantidos ou revogados", aponta Appy. 

 
Apesar das dificuldades que o governo vem encontrando com o Congresso e o alerta de 
Appy, Afonso tem um olhar distinto.  

 
"Sempre que o governo apresentou projetos que havia consenso e vontade política, os 

parlamentares aprovaram e ainda fizeram aprimoramentos. Foi assim com a Lei Kandir, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e com a criação do Simples Nacional", disse Afonso, 
que é um dos principais formuladores da LRF, de 2000. 



Desvalorização do yuan acirra a concorrência no mercado de metais 

18/08/2015 – The Wall Street Journal 
 

  
 

A China, o maior produtor mundial de alumínio e aço, tem aumentado acentuadamente 
suas exportações desses metais este ano em resposta ao excesso de capacidade de 
produção e à desaceleração de sua economia. 

 
Agora, após a desvalorização do yuan orquestrada por Pequim, os mercados estão se 

preparando para exportações possivelmente ainda mais agressivas na indústria 
metalúrgica, que é altamente sensível ao preço.  
 

As exportações já subiram mais de 25% este ano e, caso o yuan continue caindo em 
relação à desvalorização inicial, os produtores chineses poderão expandir sua participação 

no mercado. 
 
Sozinha, a queda de 3% no valor do yuan em relação ao dólar talvez não seja suficiente 

para estimular mais as vendas no exterior, dizem analistas, embora a desvalorização da 
moeda acrescente uma nova pitada de competitividade aos produtores chineses, cujas 

exportações já levaram políticos nos Estados Unidos, Europa e Índia a tomar medidas 
comerciais punitivas. 
 

Os preços globais das commodities caíram drasticamente depois que o Banco Popular da 
China redefiniu sua estratégia e derrubou a taxa de câmbio do yuan no início da semana 

passada.  
 
Operadores e analistas dizem que a queda dos preços foi um reflexo das preocupações 

com a desaceleração da economia chinesa — o país é um grande consumidor de matérias-
primas — e o custo mais elevado das importações em termos de yuans. 

 
Enfraquecidos com a desvalorização do yuan, os preços do petróleo na Bolsa Mercantil de 

New York caíram para seu nível mais baixo em mais de seis anos, para US$ 41,35 o 
barril, na semana passada.  
 

Os futuros do cobre e do alumínio na bolsa de metais de Londres também tropeçaram 
para a cotação mais baixa em seis anos, de US$ 5.062 e US$ 1.553,50 a tonelada, 

respectivamente, o que representa um declínio de 19% e 15%, respectivamente, nos 
preços em 2015. 
 

Depois de permitir que o yuan recuasse cerca de 3% em relação ao dólar, o banco central 
da China informou que a moeda deve se estabilizar e que não havia nenhuma base que 

justificasse uma desvalorização mais profunda.  
 

http://br.wsj.com/articles/SB11049606939973464181604581177120115956998?tesla=y


Os preços globais do aço podem cair como resultado da ação na China, diz Ivan 
Szpakowski, analista do Citi Research baseado em Hong Kong. 
 

  
 
Economistas dizem que o realinhamento da taxa de câmbio da China visa em parte 
estimular as exportações do país. A indústria metalúrgica é um setor onde as exportações 

chinesas já estavam bem aquecidas.  
 

As exportações de alumínio do país subiram 28,3% nos primeiros sete meses do ano, 
para 2,87 milhões de toneladas, enquanto as exportações de produtos siderúrgicos 
tinham subido 26,6%, para 62,13 milhões de toneladas, segundo dados do Citi Research. 

 
Analistas de mercado dizem duvidar que as mudanças na moeda terão um impacto 

imediato sobre as tendências do comércio mundial de metais industriais. “Não acho que a 
desvalorização do yuan seja significativa o suficiente, por si só, para elevar drasticamente 
as exportações de aço e alumínio”, diz Ilya Feygin, diretor-gerente da Wallachbeth 

Capital. “Acho que a desvalorização do yuan será mais controlada a partir de agora e a 
China está pronta para agir e encarar a ameaça à estabilidade financeira.” 

 
Globalmente, os mercados de metais estão sentindo o impacto de uma alta significativa 
na capacidade de produção de grandes fabricantes de metais da China nos últimos anos, 

o que deixou muitos produtores com excesso de capacidade justo quando a economia 
doméstica desacelerava e a demanda de setores como o de construção de casas caía. 

 
O resultado foi uma enxurrada de aço chinês barato nos mercados mundiais que irritou os 

produtores de aço de muitos países. A Índia, por exemplo, elevou o imposto sobre a 
importação de alguns produtos siderúrgicos na semana passada pela segunda vez em 
questão de meses. 

 
Particularmente para o aço, “as exportações chinesas relativamente baratas que vão para 

a Europa e a América do Norte têm sido recebidas com muita resistência por parte” 
desses governos, diz Daniel Hynes, analista do Australia & New Zealand Banking Group 
Ltd. “Mesmo se as exportações chinesas forem mais baratas, a capacidade delas de se 

beneficiar de um yuan mais fraco pode acabar sendo frustrada pelo tipo de ações tomadas 
na Organização Mundial do Comércio.” 

 
A indústria siderúrgica dos EUA também tem intensificado os esforços para desafiar as 
importações chinesas. Os principais produtores americanos dizem que as importações 

baratas derrubam seus preços, forçando-os a paralisar usinas e eliminar milhares de 
empregos.  

 
As exportações da China também estão colocando pressão sobre os produtores em países 
como o Japão e a Coreia do Sul, que dependem do mercado americano, onde a economia 

está crescendo e o dólar está em alta. 
 

http://quotes.wsj.com/ANZBY
http://quotes.wsj.com/ANZBY


Um grupo de grandes siderúrgicas americanas, incluindo a United States Steel Corp. , 
Nucor Corp., Steel Dynamics Inc., ArcelorMittal USA, AK Steel Corp. e California Steel 
Industries, apresentou queixas comerciais ao Departamento de Comércio e à Comissão de 

Comércio Internacional dos EUA, em busca de tarifas punitivas para o aço chinês barato. 
 

Em maio, a Comissão Europeia impôs tarifas provisórias sobre alguns produtos de aço da 
China, Rússia, EUA, Japão e Coreia do Sul. No início do ano, a Comissão tomou medidas 
semelhantes em relação a outros produtos de aço da China e de Taiwan, em um caso, e 

da China especificamente em outros dois. 
 

Cada vez mais queixas sobre a venda por preços abaixo do custo, ou “dumping”, estão 
sendo feitas por meio da Organização Mundial do Comércio, que tem sede em Genebra. 
Em todo o ano passado, 89 casos foram registrados alegando que a China ou outros 

parceiros comerciais venderam produtos, incluindo aço e alumínio, abaixo do custo. O 
número é mais que o dobro dos 43 casos registrados em 2010. 

 
“Obviamente, a situação das exportações chinesas está em constante evolução e é algo 
que estamos observando cuidadosamente”, diz Matt Meenan, diretor de comunicações da 

associação que representa os produtores de alumínio primário dos EUA e outros países. 
 

Embora o yuan seja mais um desafio para o mercado mundial de metais, seria preciso 
uma queda considerável da moeda para criar a nova onda de exportações chinesas que 

alguns previram logo depois que a desvalorização atingiu os mercados, dizem analistas do 
ANZ. 
 

Não podemos esquecer que o yuan já estava “incrivelmente forte” contra a maioria das 
moedas globais, observa Blu Putnam, economista-chefe do CME Group, a bolsa de 

Chicago onde os contratos futuros de vários metais são negociados.  
 
Putnam diz que é improvável que a pequena redução no valor do yuan provoque uma 

atividade significativa de grandes importadores, como o Brasil, que enfrentam seus 
próprios problemas econômicos. 

 
Um novo boom de exportações, porém, poderia ter impacto em todo o mundo. A 
siderúrgica australiana BlueScope Steel Ltd. afirma que já enfrenta dificuldades para 

manter a competitividade de sua operação Port Kembla, a maior usina siderúrgica do país, 
contra o aço barato de outras regiões e está buscando “uma estratégia para virar o jogo”, 

reduzir custos e manter a fábrica funcionando. 
 

O futuro ainda é incerto 

18/08/2015 – Notícias de Mineração 
 
Depender demais de uma única atividade econômica é sempre um risco para os 

municípios. A mineração, carro-chefe da economia em Minas Gerais, é um exemplo disso. 
Se o mercado vai bem, não há do que se queixar. Mas se o preço cai lá na China, o efeito 

dominó chega ao seio das famílias mineiras quase que imediatamente. 
 
Em tempos de crise, sindicatos, associações comerciais e outras entidades de classe 

reagem, fazem grandes manifestações públicas e defendem seus representados cada um 
à sua maneira.  

 
Sobre as perspectivas da mineração para 2016 e próximos anos, DeFato conversou com o 
diretor administrativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais 

(Sindiextra), Cristiano Monteiro Parreiras, que tem uma visão pouco otimista acerca do 
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que vem por aí. Segundo ele, não há consenso entre os especialistas. “A única certeza é a 
de que o cenário para os próximos anos é bastante desafi ador”, diz. 
 

Diagnóstico 
“A economia brasileira atravessa um momento delicado, onde se percebe uma 

significativa diminuição do PIB e, consequentemente, a redução dos investimentos. O 
setor mineral, por sua vez, é duplamente impactado.  
 

O desaquecimento da economia nacional, especialmente no setor de construção civil, 
acarreta uma redução acentuada na demanda pelos minerais que chamamos de 

agregados da construção civil, tais como areia, brita e calcário. 
 
A crise na construção civil associada à queda nas vendas da indústria automobilística 

impacta na produção de aço que, por sua vez, leva a uma menor demanda de minério de 
ferro no mercado doméstico.  

 
No cenário internacional, a redução do ritmo de crescimento da economia mundial, 
notadamente da economia chinesa, que é a maior consumidora do minério de ferro 

exportado pelo Brasil, somada ao crescimento da produção deste mineral pela Austrália, 
provocou uma queda de mais de 50% no valor da commodity, fazendo com que o setor 

atravesse a mais grave e profunda crise das últimas décadas”. 
 

Pode piorar? 
“O futuro ainda é incerto. Não há consenso. Alguns analistas dizem que o preço tende a 
recuperar, outros dizem que tende a se manter baixo. A única certeza que temos é de que 

o cenário para os próximos anos é bastante desafiador.  
 

O mercado de commodities é cíclico. A diferença do que enfrentamos em 2008/2009 para 
agora é que, naquela época, o preço rapidamente se recuperou, ao passo que hoje já 
temos mais de um ano de baixos preços da cotação do minério de ferro.  

 
O momento é de união de esforços para superarmos a situação. As empresas estão tendo 

de se reinventar e readequar para enfrentar a crise. Eventuais ajustes são necessários 
para que as empresas sobrevivam nesse cenário de preço baixo, caso contrário, serão 
obrigadas a encerrar as suas atividades, o que agravaria ainda mais a questão dos 

empregos”. 
 

Diversificação 
“Mudar a vocação das economias´locais é uma equação de muitas variáveis, pois depende 
da interação próxima, e por um longo período, de diversos atores. As empresas do setor 

têm procurado auxiliar o Poder Público e a sociedade neste desafio. Em Itabira, já 
observamos algumas iniciativas com êxito que, nos últimos anos, vêm se transformando 

em um polo educacional”. 
 
Minas Gerais 

“O Brasil tem várias vantagens competitivas em relação aos demais países mineradores e, 
neste ponto, Minas Gerais é protagonista. Costumo dizer que em Minas Gerais 

encontramos quase todos os elementos da Tabela Periódica.  
 
Somos um estado rico em minerais. Temos grandes minas de minério de ferro de boa 

qualidade, somos o maior produtor mundial e temos as maiores reservas de nióbio, 
mineral estratégico para a indústria mundial.  

 
O estado é responsável por aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais 
metálicos e 29% de minérios em geral. Neste contexto, o nosso maior diferencial 



competitivo é a nossa riqueza mineral. Por outro lado, temos de melhorar a nossa 
infraestrutura e a produtividade da nossa indústria”. 
 

Minas Gerais 
“O Brasil tem várias vantagens competitivas em relação aos demais países mineradores e, 

neste ponto, Minas Gerais é protagonista. Costumo dizer que em Minas Gerais 
encontramos quase todos os elementos da Tabela Periódica. Somos um estado rico em 
minerais.  

 
Temos grandes minas de minério de ferro de boa qualidade, somos o maior produtor 

mundial e temos as maiores reservas de nióbio, mineral estratégico para a indústria 
mundial.  
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