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 EXPORTAÇÕES DO BRASIL CRESCEM 9% EM QUANTIDADE NO ANO 

 GOVERNO FAZ ACORDO COM INDÚSTRIA E DESISTE DE MP DO AJUSTE 

 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA AUMENTA 1,2%, INFORMA CNI 

 CAMINHONEIROS AMEAÇAM GREVE E PREOCUPAM GOVERNO FEDERAL 

 DILMA VAI SANCIONAR REGRA MAIS FAVORÁVEL PARA APOSENTADORIAS 

 VENDA DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL DEVE RETROCEDER AO NÍVEL DE 2007 

 GREVE DOS PETROLEIROS REDUZ PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO EM 13% 

 PRESIDENTE DO CONSELHO DA BR DISTRIBUIDORA RENUNCIA AO CARGO 

 ANEEL APROVA APOIO A HIDRELÉTRICAS QUE PODE ELEVAR LUCROS EM ATÉ R$ 

1,5 BI 

 BALANÇA COMERCIAL TEM SUPERAVIT DE QUASE R$ 2 BILHÕES EM OUTUBRO 

 ARTIGO: MUNDO ECONÔMICO 

 BOLSA NEGOCIA FUSÃO COM MAIOR CÂMARA DE TÍTULOS PRIVADOS DO BRASIL 

 EMPRESA ENVOLVIDA NA PUBLICANO INTEGRA LISTA DO PARANÁ COMPETITIVO 

 FAZENDA AUTORIZA ANTT A REVISAR VALOR DO PEDÁGIO ENTRE CURITIBA E O 

LITORAL CATARINENSE 

 BRASIL ENCERRA SETEMBRO EM 8º NO RANKING GLOBAL 

 VW ADMITE NOVA FRAUDE: EMISSÃO DE CO2 ACIMA DO DIVULGADO 

 COMERCIAIS TÊM TOMBO EXTRAPESADO 

 MOTOS TÊM EM OUTUBRO O PIOR MÊS DE 2015 

 GENERAL MOTORS ASSUME LIDERANÇA DE VENDAS EM OUTUBRO 

 CHINA REDUZ IMPOSTO E VENDAS VOLTAM A CRESCER 

 VOLKSWAGEN MOSTRA LINHA EURO 5 NA ARGENTINA 

 VOLKSWAGEN É ACUSADA DE FRAUDAR MOTOR 3.0 TDI NOS ESTADOS UNIDOS 
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 GOVERNO AUTORIZA JUROS MAIORES PARA CRÉDITO CONSIGNADO 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL TEM A QUEDA MAIS ACENTUADA DESDE ABRIL DE 2009 

 PREÇOS AO CONSUMIDOR SOBEM NAS 7 CAPITAIS PESQUISADAS PELA FGV 

 A ÉPOCA DE OURO DO EMPREGO NO BRASIL PARECE TER ACABADO 

 CETIP NEGA QUE EVENTUAL FUSÃO COM BM&FBOVESPA DEVERÁ SER ANUNCIADA 

EM BREVE 

 BRASIL É 12º PAÍS COM MAIOR RIQUEZA INDIVIDUAL, DIZ CONSULTORIA 

 ANEEL JULGA REAJUSTE DAS TARIFAS DA LIGHT NA QUINTA-FEIRA 

 ANEEL ESPERA DERRUBAR BANDEIRA VERMELHA EM ABRIL OU MAIO 

 MPF DENUNCIA EXECUTIVOS DA VALEC POR DESVIOS NA CONSTRUÇÃO DA 

FERROVIA NORTE-SUL 

 PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL SOBE 1,0% EM SETEMBRO ANTE AGOSTO, 

REVELA IBGE 

 O QUE LEVA UMA EMPRESA A FECHAR - E COMO EVITAR ISSO 

 NÃO TERCEIRIZE O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA 

 NÚMERO DE CONTAS CORRENTES SUBIU 60% NOS ÚLTIMOS 8 ANOS, DIZ BC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: BACEN 

 

Exportações do Brasil crescem 9% em quantidade no ano 

04/11/2015 – Fonte: EM.com 

 
O diretor de estatística e apoio às exportações do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Herlon Brandão, enfatizou nesta terça-feira, 3, que 
a queda mensal da média diária das exportações de 4,1% em outubro na comparação 

com o mesmo mês de 2014 foi a menor do ano. "Essa foi a menor queda mensal das 
exportações e, mesmo assim, foi causada por preço", salientou. "O efeito preço vem se 
dissipando ao longo do ano com a estabilidade", acrescentou. 

 
Segundo Brandão, como o efeito do preço é menos importante para o comportamento das 

CÂMBIO 

EM 04/11/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,766 3,785 

Euro 4,121 4,123 
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exportações, é possível já ter crescimento mensal das exportações em novembro. "O 

preço deve afetar menos daqui para frente.  
 

Os preços estavam altos em 2014, tiveram baixa nos últimos meses e 2015 veio nesse 
patamar baixo", citou. Ele disse também que a queda dos preços vai deixar de pesar na 
comparação anual. A expectativa do MDIC é de superávit de US$ 15 bilhões este ano. 

 
O crescimento das quantidades também é importante, de acordo com o diretor. No ano, a 

alta está em 9%. "No mundo, é um dos maiores (crescimentos)", disse. "Enquanto em 
valor a baixa foi de 21,8%, o quantum teve aumento expressivo de 9%. No mês de 
outubro é mais significativa ainda a alta do quantum, de 25%", continuou. 

 
Ao mesmo tempo, ele citou que o Brasil continuou a ter queda do déficit da conta petróleo 

este ano em outubro, o que contribui para o resultado de 2015. Nos primeiros 10 meses a 
conta está negativa em US$ 4,526 bilhões. O petróleo bruto teve aumento de 51,7% do 
volume exportado em 2015 e os preços caíram 50% este ano. 

 
China 

 
Brandão enfatizou que as exportações brasileiras para a China subiram pelo segundo mês 

seguido em outubro. Em setembro, a alta em relação ao mesmo mês de 2014 foi de 
22,8% e no mês passado de 31,9% na comparação com outubro de 2014. Os principais 
destaques de venda foram soja, milho e petróleo. "A China deve manter crescimento ao 

longo dos próximos meses por conta do efeito preço", previu o diretor. 
 

Depois de dois anos, é a primeira vez também que há aumento das exportações para a 
Argentina, puxadas, principalmente, pelo setor automotivo. O diretor disse ainda ser cedo 
para falar que se trata de uma tendência.  

 
"Precisamos analisar menor", enfatizou. Segundo ele, o setor automotivo brasileiro tem se 

beneficiado pela desvalorização cambial, mas pode também ser um motivo ou indício de 
recuperação econômica do país vizinho. "É interessante notar o crescimento para a 
Argentina e a China. Talvez elas se mantenham nos próximos meses." 

 
Brandão destacou o crescimento das exportações e carne bovina para China, fruto da 

liberação sanitária de frigoríficos. "Estava incipiente até então", comparou. De janeiro a 
outubro de 2014, o Brasil vendeu US$ 338 mil em carnes para o País e nos mesmos 
meses deste ano a cifra saltou para US$ 306 milhões. Em quantidade, a elevação foi de 

79 toneladas nos primeiros 10 meses de 2014 para 61 mil toneladas este ano. 
 

Destaques 
 
Especificamente sobre o mês de outubro, Brandão citou alguns itens que mereceram 

destaque de exportação, como minério de ferro, soja, milho, celulose e petróleo. Ele 
também disse que a venda de automóveis tem ajudado o resultado da balança comercial 

em alguns mercados, como o da Argentina e do México.  
 
Segundo ele, as vendas de veículos de janeiro a outubro tiveram aumento de 72,9% em 

termos de volume para o México em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto 
a alta foi de 56,3% em valor. O Brasil exportou para esse país 30 mil unidades de 

automóveis de passageiros nos primeiros 10 meses do ano passado e 51 mil em igual 
período deste ano. 
 

Para a Argentina, de acordo com o diretor, as vendas de veículos subiram 4% em volume, 
mas ainda têm queda de 3,8% em valor. "Possivelmente isso ocorre por causa da venda 

de automóveis mais baratos", intuiu. O Brasil vendeu para o país vizinho 207 mil carros 
de janeiro a outubro de 2014 e 215 mil nos mesmos meses de 2015. 



Governo faz acordo com indústria e desiste de MP do ajuste 

04/11/2015 – Fonte: Época Negócios 
 

 
 
O governo deve ceder às pressões das entidades que formam o chamado Sistema S 

(como Sesi, Sesc e Senac) voltando atrás em uma das medidas anunciadas no último 
pacote de medidas do ajuste fiscal.  
 

O Palácio do Planalto espera finalizar nesta semana as conversas com as entidades 
ligadas ao sistema para selar o acordo no qual essas instituições passam a assumir 

despesas da ordem de R$ 5 bilhões referentes a programas que até agora eram 
subsidiados pelo governo federal.  
 

A ideia é que o Sistema S se torne o responsável pelo desembolso desses recursos por 
meio de convênio a serem assinados pelo governo federal e as confederações. Os 

recursos são aplicados em programas como o de ensino técnico, o Pronatec, e na área de 
saúde, por exemplo. O processo de negociação está sendo conduzido pela Casa Civil. 
 

O governo pretendia encaminhar medida provisória ao Congresso estabelecendo que 
cerca de 30% do que é recolhido para o Sistema S - aproximadamente R$ 6 bilhões - 

seria redirecionado para a Previdência.  
 
Esses recursos subsidiavam programas do Sesi, Sesc e Senac. Para evitar polêmicas e 

problemas na aprovação da medida provisória, o governo preferiu fazer uma espécie de 
acordo com as confederações para que os projetos não sejam prejudicados e o governo 

não tenha de continuar responsável por esses desembolsos, já que está com problemas 
de caixa e promovendo ajuste fiscal. 

 
Colaboração 
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, disse 

que a ideia de enviar uma medida provisória ao Congresso Nacional está afastada.  
 

"O Sistema S vai colaborar com o ajuste fiscal no sentido de oferecer com os seus 
orçamentos uma contribuição ao governo que se daria assumindo programas que estão 
dentro do orçamento público e ações que compatibilizam com que ele faz", afirmou. 

 
"Esse acordo vai implicar em atender os mesmos objetivos que o governo pretendia que é 

contar com os recursos do sistema neste momento difícil do ajuste fiscal do país", 
completou o ministro, que já foi presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 

Esse alívio, disse Monteiro, acontece porque o governo terá as despesas orçamentárias 
com os programas reduzidas e repassadas em parte para as entidades. "A negociação foi 

concluída de maneira satisfatória", afirmou. 
 
A negociação foi conduzida pelo presidente da CNI, Robson Andrade. 

 
 

http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2015/11/governo-faz-acordo-com-industria-e-desiste-de-mp-do-ajuste.html


Faturamento da indústria aumenta 1,2%, informa CNI 

04/11/2015 – Fonte: CNI 
 
Crescimento do faturamento não ameniza o quadro de retração da indústria. A utilização 

da capacidade instalada cai para 77,7% e o emprego tem a maior queda mensal desde 
2003. 

 
O faturamento real da indústria de transformação cresceu 1,2% em setembro na 
comparação com agosto, na série livre de influências sazonais. Foi o segundo mês 

consecutivo de alta no indicador.  
 

Mesmo assim, esse resultado não sugere que a indústria recuperou as perdas registradas 
ao longo de 2015. Na comparação com setembro de 2014, o faturamento teve queda de 
8,4%, informa a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta terça-feira, 3 de 

novembro, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 

O levantamento mostra que as horas trabalhadas na produção recuram 0,7% em 
setembro frente a agosto, também na série dessazonalizada. Na comparação com 
setembro do ano passado, a queda do indicador foi de 12,4%. A utilização da capacidade 

instalada caiu para 77,7%, o nível mais baixo desde janeiro de 2003. 
 

Confirmando o quadro de recessão na indústria, o emprego caiu 1,7% em setembro em 
relação a agosto, na série livre de influências sazonais. Foi a maior queda mensal desde 

janeiro de 2003, quando começou a série histórica.  
 
"A queda foi maior que na crise de 2008 e 2009", observa o gerente-executivo da 

Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. "O indicador de emprego 
em setembro é 7,9% menor que o aferido em setembro de 2014", diz a pesquisa.  

 
Ainda em setembro, a massa real de salários diminuiu 1,6% e o rendimento médio real 
dos trabalhadores recuou 0,3% frente a agosto, na série livre de influências sazonais. 

Diante desse cenário, Castelo Branco prevê um Natal fraco neste ano.  
 

Caminhoneiros ameaçam greve e preocupam governo federal 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A presidente Dilma Rousseff está preocupada com uma nova ameaça de greve dos 
caminhoneiros, programada inicialmente para a próxima segunda-feira (9), e orientou sua 
equipe a monitorar e iniciar conversas com líderes do movimento para tentar evitar a 

paralisação. O Planalto teme que a greve cause desabastecimento no país, o que pode 
agravar ainda mais o quadro de recessão econômica.  

 
O ministro Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo) já conversou com alguns líderes do 
setor e obteve deles a informação de que a tentativa de greve está sendo comandada por 

grupos independentes, o que diminuiria a força do movimento.  
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O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça), a quem é subordinada a Polícia Rodoviária 

Federal, também participa do grupo de assessores encarregado de criar uma estratégia 
para evitar que a paralisação de caminhoneiros ganhe força e crie dificuldades de 

abastecimento no país.  
 
O tema foi objeto de discussão em reunião, nesta terça-feira (3) em Brasília, da 

presidente com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional.  
 

A mais recente manifestação dos caminhoneiros ocorreu em abril deste ano e durou cinco 
dias, gerando bloqueios em estradas e prejudicando o abastecimento em algumas 
cidades.  

 
Na ocasião, o movimento perdeu força após o governo prometer intermediar a 

negociação, com o setor contratante, de uma tabela referencial de preços do frete.  
 
Desta vez, a ordem da presidente é monitorar os movimentos para que nenhuma 

paralisação desse tipo pegue o governo de surpresa.  
 

No final de outubro, o Comando Nacional do Transporte, grupo de caminhoneiros que se 
declara independente de sindicatos, divulgou nota em seus perfis nas redes sociais 

prometendo greve geral para o dia 9.  
 
Segundo o comunicado, os principais movimentos que pedem o impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, como o Vem Pra Rua, o Revoltados Online e o MBL 
(Movimento Brasil Livre), apoiam a paralisação da classe.  

 
Esse apoio é outra preocupação do Planalto, porque pode gerar uma agenda política 
negativa no momento em que perdeu força, dentro do Congresso, a estratégia da 

oposição para tentar abrir um processo de impedimento contra a presidente.  
 

REIVINDICAÇÃO  
O grupo de caminhoneiros reivindica desde o início do ano a redução do preço do óleo 
diesel, a criação do frete mínimo, salário unificado em todo o país e a liberação de crédito 

com juros subsidiados no valor de R$ 50 mil para transportadores autônomos. Querem 
também ajuda federal para refinanciamento de dívidas de compra de seus veículos.  

 
A página do Facebook do Comando Nacional do Transporte conta hoje com cerca de 25,5 
mil seguidores.  

 

Dilma vai sancionar regra mais favorável para aposentadorias 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 

A presidente Dilma Rousseff vai sancionar uma regra mais favorável para as 
aposentadorias do INSS.  
 

A nova fórmula de cálculo foi aprovada pelo Congresso e tem como base a chamada regra 
85/95, que soma o tempo de contribuição à idade (mulheres/homens), e funcionará como 

uma alternativa ao fator previdenciário.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1701856-dilma-vai-sancionar-regra-mais-favoravel-para-aposentadorias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1691992-nova-regra-de-aposentadoria-dara-folego-de-r-5-bi-a-inss.shtml


O governo propôs ao Legislativo a adoção da fórmula 85/95 com aumento gradual de um 

ponto a partir de 2017. Com isso, a intenção era atingir 90/100 em 2022.  
 

Entenda o novo cálculo da aposentadoria 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Com as mudanças feitas pelo Congresso, o fator 85/95 fica congelado até 2018 e só sobe 
um ponto a partir de 2019. Vai chegar a 90/100 em 2027.  
 

A presidente vai vetar, porém, proposta referente à "reaposentadoria, que é a 
possibilidade de as pessoas que continuaram trabalhando após a aposentadoria pedirem, 

ao completar cinco anos de novas contribuições, o recálculo do benefício.  
 

O mecanismo, inserido pela Câmara dos Deputados, poderia gerar um rombo de R$ 70 
bilhões em 20 anos à Previdência Social, segundo cálculos do governo de 2014.  
 

A possibilidade da "reaposentadoria" é discutida no STF (Supremo Tribunal Federal).  
 

Atualmente existem 123 mil ações de aposentados requerendo o recálculo, segundo 
estimativas de parlamentares.  
 

A mudança nas regras de aposentadoria do INSS vai resultar uma economia de R$ 17,5 
bilhões —contra previsão inicial de R$ 12,2 bilhões para o período 2015 e 2018.  

 
10 PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE APOSENTADORIA 
 

1- Ainda existe tempo mínimo de contribuição?  
Sim. Para se aposentar por tempo de contribuição, são necessários 30 anos de 

contribuição para mulheres e 35 para homens. Por idade, o tempo mínimo é de 15 anos  
 
2- Como receber benefício integral?  

Pela nova fórmula, até o final de 2018 a soma da idade com os anos de contribuição deve 
ser 85 (mulheres) e 95 (homens)  

 
3- E se já contribuí por 30 anos, mas minha idade não é suficiente?  
Se não quiser esperar, pode escolher o fator previdenciário.  

 
4- O que é fator previdenciário?  

Um índice, recalculado todo ano, que reduz o valor do benefício para quem se aposenta 
mais cedo.  
 

Pela tabela atual, por exemplo, um homem de 59 anos e 35 anos de contribuição teria o 
benefício multiplicado por 0,815. Se esperar mais um ano, terá o benefício integral.  

 
5- Há casos em que o fator previdenciário é melhor que a nova fórmula?  
Sim. Por exemplo, pela tabela de 2015, podem ganhar benefício maior que o integral um 

trabalhador de 60 anos que contribuiu por 41 anos, ou um de 65 que contribuiu por 34.  
 

6- Se o fator previdenciário for vantajoso, posso optar por ele?  
Sim. Vale sempre a fórmula mais vantajosa ao trabalhador.  
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7- Qual o benefício integral?  

É a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94, corrigidos pelo 
INPC, limitada ao teto do INSS, de R$ 4.663,75.  

 
8- Como se aposentar por idade?  
Se tiver no mínimo 15 anos de contribuição, a mulher pode se aposentar aos 60 anos e o 

homem, aos 65. O valor do benefício aumenta com o número de anos de contribuição.  
 

9- Como saber qual a fórmula mais vantajosa?  
Se não tiver o tempo mínimo de contribuição, a única opção é a aposentadoria por idade.  
 

Se tiver o tempo mínimo de contribuição, consulte primeiro a tabela do fator 
previdenciário (guiagoverno.com/tabela-pratica-do-fator-previdenciario-2015/).  

 
Se o índice for superior a 1, essa é a fórmula mais vantajosa. Se for inferior a 1 e você 
cumprir as condições da fórmula 85/95, opte por ela.  

 
10- Se já me aposentei pelo fator previdenciário, posso mudar para o 85/95?  

Não. 
 

Venda de automóveis no Brasil deve retroceder ao nível de 2007 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Com mais um mês de queda nos emplacamentos de veículos novos, o mercado 

automotivo brasileiro deverá retroceder ao nível de 2007. A constatação é da Fenabrave 
(Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).  
 

Entre janeiro e outubro de 2015, foram licenciados 2,15 milhões de automóveis de 
passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. O número representa queda de 24,2% em 

relação ao mesmo período do ano passado.  
 
Em 2007, o setor registrou 1,98 milhão de autos vendidos nos dez primeiros meses e 

manteve crescimento em novembro e dezembro daquele ano, chegando ao total de 2,46 
milhões de unidades comercializadas.  

 
"Os emplacamentos retrocederam quase uma década em volume, e os concessionários 
estão tendo dificuldade em manter os resultados de suas empresas, o que impacta, 

negativamente, nos empregos", diz Alarico Assumpção Júnior, Presidente da Fenabrave.  
 

A entidade não vê possibilidade de o mercado reagir no último bimestre do ano.  
 
Em outubro, os licenciamentos do setor ficaram em 192.165 unidades (inclusos 

caminhões e ônibus), uma queda de 3,96% na comparação com setembro. Em relação a 
outubro de 2014, a retração chega a 37,4%.  

 
O ano ruim tem feito o Brasil perder posições no ranking global de vendas. Segundo 
dados da consultoria Jato Dynamics, com as 192 mil unidades emplacadas em setembro, 
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o Brasil caiu do sexto para o oitavo lugar em relação a agosto entre os maiores mercados 

do setor automotivo.  
 

A China lidera a lista com 1,87 milhão de veículos vendidos em setembro, seguida por 
Estados Unidos (1,44 milhão), Reino Unido (521.261), Japão (470.803), Alemanha 
(291.347), Índia (256.875) e França (200.776).  

 

Greve dos petroleiros reduz produção nacional de petróleo em 13% 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
A greve dos petroleiros reduziu a produção de petróleo do país em 273 mil barris na 
segunda-feira (2), segundo dia de paralisação nas plataformas da Bacia de Campos. O 

volume corresponde a 13% da produção nacional e a um prejuízo de US$ 10,6 milhões, 
considerando o preço médio de exportação do petróleo brasileiro em setembro (US$ 38,7 

por barril).  
 
Além disso, informou a Petrobras, a produção nacional de gás natural foi reduzida em 7,3 

milhões de metros cúbicos, ou 14% da oferta nacional do combustível.  
 

Em nota distribuída nesta terça-feira (3), a Petrobras ressaltou que a distribuição de 
combustíveis está funcionando normalmente, sem impactos no abastecimento nacional.  
 

Mesma avaliação tem a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis), que também distribuiu comunicado informando que não vê, neste 

momento, risco de desabastecimento do mercado interno.  
 

O prejuízo financeiro, porém, deve continuar. De acordo com a Petrobras, nesta terça, a 
redução do volume de produção de petróleo deve ficar em 8,5%, quando comparada à 
média anterior à greve. Já a produção de gás deve ser 13% menor.  

 
As perdas ocorrem em um momento delicado para a estatal, que busca alternativas para 

ampliar a geração de caixa e reduzir seu elevado endividamento.  
 
Os petroleiros protestam contra o plano de negócios da companhia, que propõe corte de 

gastos e venda de ativos.  
 

A greve foi iniciada na quinta-feira (29) por cinco sindicatos filiados à FNP (Federação 
Nacional dos Petroleiros).  
 

Neste domingo (1º), 13 sindicatos filiados à FUP (Federação Única dos Petroleiros) 
também cruzaram os braços –entre eles o Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do 

Norte Fluminense), que atua na Bacia de Campos, maior produtora nacional de petróleo.  
 
A FUP se recusa a discutir a pauta proposta pela empresa –com reajuste salarial de 

8,11%– enquanto não houver negociações sobre sua Pauta pelo Brasil, que pede a 
readmissão de trabalhadores demitidos, suspensão das vendas de ativos e mais 

investimentos.  
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A entidade sequer fez uma contraproposta de reajuste salarial. Já a FNP quer 18% de 

reajuste.  
 

Diante do impasse, a Petrobras espera ter o apoio de beneficiados pelas receitas do 
petróleo. "Com a perda de produção, a arrecadação de tributos recolhidos em favor da 
União Federal, estados e municípios, como os Royalties e a Participação Especial é 

diretamente impactada", argumentou, no comunicado.  
 

Presidente do conselho da BR distribuidora renuncia ao cargo 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O presidente do conselho de administração da BR Distribuidora, Clóvis Torres, entregou 
hoje seu pedido de renúncia ao cargo. Torres é executivo da Vale e ligado ao presidente 
da mineradora, Murilo Ferreira, que se licenciou da presidência do conselho da Petrobras 

há dois meses.  
 

Torres era suplente de Ferreira no conselho da Petrobras e, por isso, presidia o colegiado 
da subsidiária, que é composto pelos substitutos dos conselheiros da estatal, além de um 
representante dos trabalhadores.  

 
Quando o presidente da Vale se licenciou, ele optou por não assumir o comando do 

conselho da estatal, alegando que queria deixar a escolha do substituto nas mãos de seus 
companheiros. Em votação, foi eleito o conselheiro Nelson Carvalho.  

 
A Petrobras ainda não se manifestou sobre o assunto. A Folha apurou que, aos seus 
colegas, Torres alegou motivos pessoais para deixar a BR. Mesma justificativa foi dada 

por Murilo Ferreira, quando pediu licença.  
 

Fontes próximas, porém, dizem que divergências entre os conselheiros independentes 
indicados em abril pelo governo e a direção da companhia estariam por trás das decisões. 
 

Aneel aprova apoio a hidrelétricas que pode elevar lucros em até R$ 1,5 bi 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (3) 
uma proposta para compensar as hidrelétricas que tiveram perdas de faturamento neste 

ano devido à seca que poderá elevar o lucro líquido das empresas do setor em até R$ 1,5 
bilhão em 2015.  
 

A proposta –a terceira apresentada pelo órgão regulador para solucionar o problema, que 
gerou uma guerra judicial no mercado– dá todos elementos para que as elétricas optem 

por aceitar ou não a compensação, segundo o diretor Tiago de Barros, responsável pelo 
processo na Aneel.  
 

Caso aceitem, as companhias precisarão retirar ações judiciais com as quais obtiveram 
proteção contra perdas com o déficit de geração das usinas hídricas a partir do final do 

primeiro semestre.  
 
As ações das elétricas fecharam em forte alta após a aprovação da proposta pela Aneel. 

Eletrobras e Tractebel subiram quase 8% e mais de 6%, respectivamente, enquanto EDP 
Energias do Brasil e CPFL Energia valorizaram 5% e 3,8%. O Ibovespa teve alta de 4,7%.  

 
O efeito no lucro estimado pela Aneel considera um cenário em que todas as empresas 
aceitem o pacto e optem pela transferência de todo o risco hidrológico ao consumidor, 

mediante o pagamento de um "prêmio de risco" pelos geradores.  
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Nesse caso, haveria, ainda, "impacto aproximado de R$ 2,5 bilhões no Ebitda (lucro antes 

de juros, impostos, depreciação e amortização) dos geradores", segundo nota técnica da 
Aneel.  

 
"Dessa forma, o lucro líquido (das geradoras) do primeiro semestre de 2015 pode ficar 
quase idêntico ao lucro anual obtido em 2014, apenas em função da aplicação retroativa 

do mecanismo de repactuação (do risco de seca)", afirmam os técnicos da Aneel.  
 

As empresas alegam que enfrentam perdas de faturamento desde 2014 devido à falta de 
chuvas, que faz com que a operação do sistema elétrico priorize o uso de usinas térmicas 
e assim diminui a produção das hídricas, que precisam comprar energia mais cara no 

mercado de curto prazo para cumprir contratos.  
 

A Aneel também recomendou ao Ministério de Minas e Energia que as próximas 
hidrelétricas a serem licitadas tenham contratos de venda de energia nos quais o risco 
hidrológico seja atribuído aos consumidores, e não mais às geradoras.  

 
O Brasil que dá Certo - Energia 

 
OPÇÕES  

A Aneel apresentou diversas alternativas para que os geradores recebam uma 
compensação, a ser calculada de acordo com o nível de risco hídrico que as empresas 
desejam transferir ao consumidor.  

 
No cenário que balizou as estimativas de lucro divulgadas, todo o risco de seca vai para o 

consumidor, e as geradoras deverão pagar um "prêmio de risco" de R$ 9,31 por 
megawatt-hora a partir de meados de 2020 para ter direito a uma compensação de R$ 
30,96 por megawatt-hora em 2015.  

 
No caso em que as empresas ainda queiram arcar com déficits de geração de até 5%, o 

prêmio seria de R$ 4,75 por megawatt-hora, a ser pago a partir de meados de 2022, por 
uma compensação de R$ 21,94 por megawatt-hora em 2015.  
 

Segundo a Aneel, a opção entre aderir ou não à proposta deverá ser feita até 14 de 
dezembro deste ano, caso as companhias queiram ver os efeitos da compensação ainda 

nos resultados de 2015.  
 
A guerra judicial em torno do déficit das hidrelétricas fez com que as últimas liquidações 

financeiras de contratos na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) 
registrassem inadimplência próxima de 50%, com as empresas protegidas por liminares 

de quitar débitos na operação, que promove pagamentos e recebimentos entre as 
empresas do setor.  
 

DE FORA  
A nota técnica da Aneel também reitera posição anterior da agência, de que hidrelétricas 

que optaram por não renovar as concessões ao final de 2012, conforme regras da Medida 
Provisória 579, não poderão aderir à compensação pelas perdas.  
 

Para a Aneel, essas usinas, das elétricas Cesp, Cemig, Copel e Celesc, tiveram a opção de 
transferir o risco hidrológico ao consumidor na época em que foi proposta a renovação da 

concessão, e "não haveria vantagem para o consumidor" em possibilitar a elas um acordo 
neste momento.  
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Balança comercial tem superavit de quase R$ 2 bilhões em outubro 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
A balança comercial brasileira registrou em outubro o menor saldo mensal desde abril. As 
exportações superaram as importações em US$ 1,996 bilhão. No ano, o superavit 

acumulado é de US$ 12,244 bilhões, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior nesta terça-feira (3).  

 
O valor das trocas comerciais do país com o resto do mundo continuou em queda na 
comparação com o mesmo mês de 2014, mas, como as importações caem mais do que as 

exportações, o saldo melhorou -há um ano, o Brasil registrou um deficit de US$ 1,179 
bilhão.  

 
Saldo Positivo - Balança comercial registra superavit no acumulado de 2015. 
 

Com a queda nas importações, o saldo mensal é também o melhor para outubro desde 
2011, quando foi de US$ 2,4 bilhões.  

 
As exportações, afetadas pela queda dos preços das commodities, caíram 4,1 % no mês, 
enquanto as importações, que sofrem o efeito da alta do dólar e da retração da atividade 

doméstica, tiveram retração de 21,1%.  
 

No acumulado do ano, as exportações têm queda de 15,2% e as importações, de 22,4%.  
O Mdic estima que a balança comercial fechará o ano com um superavit de cerca de US$ 

15 bilhões.  
 

Artigo: Mundo Econômico 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Recentemente, o índice de preços ao consumidor (CPI na sigla em inglês) da zona do euro 

caiu 0,1% em setembro em relação ao mesmo mês de 2014. O Japão também enfrenta o 
problema da deflação, com recuo do índice igual ao dos europeus no mesmo período.  

 
Com o medo da deflação, os bancos centrais de União Europeia e Japão estão 
estimulando a economia através de uma política monetária conhecida como quantitative 

easing (QE).  
 

A política monetária é usada pelos bancos centrais para estimular a economia quando as 
ações tradicionais como compra de títulos da dívida pública —que tende a reduzir a taxa 
de juros média na economia e aumentar a oferta de moeda— se tornam ineficientes. Isso 

acontece quando a taxa de juros já está muito baixa.  
 

Para implementar essa política, os bancos centrais expandem a oferta de moeda para a 
economia por meio da compra de ativos de bancos comerciais e outras instituições 
financeiras. Com essa compra, as instituições financeiras terão mais fundos e poderão 
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conceder mais crédito, estimulando o consumo e o investimento na economia. A maior 

oferta de moeda, gerada no processo, tende a gerar inflação. Essa política somente 
funciona se os bancos e outras instituições financeiras de fato utilizarem os novos 

recursos para criar novos empréstimos.  
 
Há duas semanas, o presidente do BCE (Banco Central Europeu), Mario Draghi, sugeriu 

que, se necessário, a autoridade monetária ampliaria os estímulos da política monetária 
para atingir a meta de inflação de 2% ao ano.  

 
Ele também reiterou que, caso seja preciso, o programa de compra de ativos será 
expandido para depois de setembro de 2016, quando está previsto o fim do estímulo 

monetário. Desde seu início, em março deste ano, o BCE compra mensalmente até € 60 
bilhões em ativos.  

 
Na última semana, o banco central do Japão decidiu manter inalterado o quantitative 
easing, optando por esperar mais sinais da economia antes de tomar alguma decisão 

sobre a política monetária. A instituição conservou a meta do programa de compra de 80 
trilhões de ienes em ativos por ano, que tem por alvo uma inflação de 2% ao ano.  

 
Como os preços no país voltaram a recuar, o mercado espera que o banco do Japão 

anuncie novas medidas de estímulo para conseguir atingir a meta estabelecida para a alta 
de preços, após décadas de estagnação e, por vezes, deflação. 
  

Os resultados atingidos na economia japonesa pelo quantitative easing não deverão ser 
diferentes dos efeitos desta política na zona do euro, pelo menos no que diz respeito à 

evolução dos preços e ao crescimento econômico.  
 
A economia do Japão apresenta alguns aspectos semelhantes aos da zona do euro, 

principalmente em relação à pirâmide demográfica invertida, ou seja, o envelhecimento 
da população.  

 
Pesquisas do banco do Japão e do FMI (Fundo Monetário Internacional) apontam para a 
tendência de o envelhecimento da população média diminuir o nível de poupança na 

economia e, devido às mudanças nos preços relativos, levar à deflação.  
 

No entanto, a população europeia é mais propensa a consumir do que a japonesa, o que 
pode resultar num comportamento mais positivo do quantitative easing na zona do euro.  
 

PANORAMA BRASIL  
Na última semana, o Tesouro Nacional informou que o deficit fiscal de 2015 poderá 

chegar a R$ 110 bilhões. O governo federal tem como objetivo um resultado negativo de 
R$ 51,8 bilhões.  
 

O possível abatimento das pedaladas fiscais praticadas pelo governo em 2014, despesas 
que já deveriam ter sido pagas e estão sendo regularizadas neste ano, é de outros R$ 50 

bilhões. O nas contas públicas equivale a 1,99% do PIB brasileiro.  
 
Com esse grande deficit público, a dívida do governo federal também aumenta para cobrir 

o saldo negativo nas contas.  
 

No relatório de setembro do Tesouro Nacional, a dívida governamental teve um aumento 
de 1,80%, passando de R$ 2.686,29 bilhões, em agosto, para R$ 2.734,63 bilhões, em 
setembro. A composição desta dívida está dividida em 41,4% de prefixados, 31,7% 

atrelados a índices de preços, 21,4% atrelados à Selic e 5,5% ao câmbio.  
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Como grande parte da dívida pública está atrelada a índices de inflação como IPCA (Índice 
de Preços ao Consumidor - Amplo) e IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) e ao 
câmbio, a variação positiva destes geram aumento do custo da dívida do governo federal.  

 
O IPCA apresentou variação de 0,54% em setembro, acumulando alta de 9,49% em 12 

meses. Já o IGP-M teve um aumento de 1,89% em outubro, ante crescimento de 0,95% 
em setembro. O IGP-M acumulado em 12 meses está em 10,09%. O dólar exibiu um 

ganho em relação ao real de 45,09% apenas no ano de 2015.  
 
Com os índices de inflação muito altos, uma variação muito significativa do dólar frente ao 

real e a taxa Selic em 14,25% ao ano, o custo médio acumulado nos últimos 12 meses da 
dívida pública do governo brasileiro aumentou 0,14 ponto percentual, passando de 

15,93% ao ano em agosto para 16,07% ao ano em setembro. O indicador mostra que a 
dívida não é somente alta, mas também custosa.  
 

O gráfico abaixo mostra o custo médio ao decorrer dos anos da DPF (Dívida Pública 
Federal), DPFMi (Dívida Pública Federal Mobiliária Interna), DPFe (Dívida Pública Federal 

Externa) e a evolução da taxa Selic.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Percebe-se que o custo médio da DPF acompanha os crescimentos e quedas da taxa Selic. 
Assim, quando Banco Central começou a elevar a taxa, em abril de 2013, o custo da DPF 
acompanhou a sua alta, saindo de aproximadamente 11% ao ano e atingindo o já citado 

patamar atual.  
 

A cada deficit fiscal gerado pelo governo federal, o endividamento cresce e o risco de 
calote aumenta, elevando os juros que o governo federal precisa pagar para compensar o 
risco maior dos seus credores, o chamado 'prêmio de risco'. Portanto, o deficit fiscal torna 

a dívida federal cada vez mais cara.  
 

(Samy Dana: Ph.D em Business, doutorado em administração, mestrado e bacharelado 
em economia. Post em parceria com Gabriel Vieira, graduando em economia pela 

Fundação Getúlio Vargas e consultor pela Consultoria Junior de Economia). 



Bolsa negocia fusão com maior câmara de títulos privados do Brasil 

04/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A BM&FBovespa, operadora da Bolsa brasileira, anunciou nesta terça-feira (3) que está 
negociando com a Cetip, a maior câmara de títulos privados do país, para unir as 
operações das duas companhias.  

 
"Não se pode assegurar que tais tratativas resultarão em uma oferta ou transação de 

qualquer natureza", informou a Bolsa em comunicado ao mercado. "Não existe, neste 
momento, qualquer proposta sobre a estrutura econômica ou societária ou sobre outros 
termos e condições de uma eventual transação."  

 
As ações da BM&FBovespa disparavam 6,14% às 10h40 (de Brasília), para R$ 12,10 cada 

uma. A Cetip também registrava forte valorização, de 7,03%, para R$ 36,50. Enquanto 
isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subia 1,36%, para 46.494 pontos.  

 
Também em nota, a Cetip confirmou que "foi procurada pela BM&FBovespa para iniciar 
tratativas visando a alguma negociação entre as companhias". Mas, assim como a Bolsa, 

a empresa destacou que "não existe, neste momento, qualquer proposta sobre os termos 
e condições de uma eventual associação".  

 
NEGÓCIOS  
Em setembro, a BM&FBovespa vendeu 20% das ações que detinha da operadora de 

Bolsas norte-americana CME por cerca de R$ 450 milhões.  
 

Embora não tenham sido fornecidos detalhes da possível fusão com a Cetip, o mercado 
espera que a Bolsa utilize os recursos provenientes da venda de ações da CME para 
compor uma proposta pela maior câmara brasileira de títulos privados. Os recursos 

permanecem no caixa da BM&FBovespa.  
 

O principal acionista da Cetip, com 12% das ações da empresa, é a ICE Overseas Limited, 
dona da controladora da Bolsa de Nova York, a NYSE Euronext.  
 

O presidente da Bolsa brasileira, Edemir Pinto, já afirmou que a BM&FBovespa pretende 
ampliar sua presença na América do Sul e estuda os mercados do Peru e da Colômbia. Em 

maio, a BM&FBovespa aumentou sua parcela na Bolsa de Santiago, no Chile, de 2% para 
cerca de 8%, em uma operação que movimentou mais de R$ 33 milhões.  
 

RAIO-X BM&FBovespa  
Setor Financeiro  

Receita líquida em 2014 R$ 2,03 bilhões  
Número de funcionários 1.357  
Principais concorrentes Não tem  

*  
RAIO-X Cetip  

Setor Financeiro  
Receita líquida em 2014 R$ 1 bilhão  
Número de funcionários 595  

Principais concorrentes Não tem. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1701545-bolsa-negocia-fusao-com-maior-camara-de-titulos-privados-do-pais.shtml
http://aovivo.folha.uol.com.br/2015/09/01/4346-aovivo.shtml


 Empresa envolvida na Publicano integra lista do Paraná Competitivo 

04/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
Envolvida na Operação Publicano, uma empresa de Apucarana, no Norte do Paraná, 

figurou na lista de um dos principais programas do governo estadual, o Paraná 
Competitivo, criado em 2011, no primeiro ano do mandato do governador Beto Richa 
(PSDB).  

 
A KPS Industrial, do empresário Sergio Fugiwara, é uma das mais de 200 empresas do 

Paraná que, entre 2011 até julho deste ano, teriam sido beneficiadas pelo programa, cujo 
propósito é estimular investimento privado, a partir de prazos maiores para pagamento 
de ICMS. 

 
A lista, que serviu de base de reportagem da Gazeta do Povo publicada no mês passado, 

foi fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Na última quinta-feira (29), 
contudo, ao ser questionada pelo jornal sobre eventual revisão do benefício à KPS 
Industrial, devido ao envolvimento de Sergio Fugiwara na Publicano, a assessoria de 

imprensa da Sefa informou que ela de fato foi enquadrada no programa em abril de 2012, 
mas que o benefício fiscal foi posteriormente cancelado, em agosto de 2013, porque a 

empresa “não cumpriu os requisitos necessários”. 
 
Outro lado: Governo nega irregularidades  

 
A Sefa não informou quais requisitos não foram cumpridos, embora confirme que a 

empresa fez o investimento prometido, no valor de R$ 550 mil. A pasta também não 
respondeu quais investimentos, especificamente, foram feitos pela empresa, que produz 

equipamentos em couro e de proteção (como luvas industriais de couro).  
 
O dono da empresa, Sergio Fugiwara, foi denunciado em junho último, no âmbito da 

segunda fase da Operação Publicano, sob o comando do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina, que apura um grande esquema de 

corrupção na Receita Estadual. O empresário é acusado de pagar propina a auditores 
fiscais para escapar do pagamento de tributos.  
 

Coincidentemente, segundo relato do auditor fiscal Luiz Antônio de Souza aos 
investigadores de Londrina, foi justamente em agosto de 2013, quando o benefício fiscal à 

KPS Industrial teria sido cancelado, que Fugiwara entrou em contato com o auditor fiscal 
Djalma Correa para “resolver um problema” da empresa. Também réu de processos da 
Publicano, Luiz Antônio de Souza é auditor fiscal desde 1985 e se tornou, em maio, o 

principal delator do esquema. 
 

Propina 
No relato que fez aos investigadores, e que rendeu denúncia do Gaeco em junho, Luiz 
Antônio de Souza conta que Djalma Correa falou sobre a questão da KPS Industrial com o 

auditor fiscal Márcio de Albuquerque Lima, na época delegado regional da Receita em 
Londrina. A partir daí, continua o delator, Lima vislumbrou a possibilidade de obter 

dinheiro para a campanha de reeleição do governador Beto Richa, atendendo pedido de 
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Luiz Abi Antoun, parente distante do tucano e tratado pelos investigadores do Gaeco 

como “eminência parda” dentro do governo.  
 

Ainda de acordo com o delator, Márcio de Albuquerque Lima, que em julho de 2014 se 
tornaria o inspetor-geral de Fiscalização da Receita Estadual, estabeleceu naquele 
momento que o empresário deveria pagar R$ 800 mil de propina, para que a situação da 

empresa fosse “regularizada”. A quantia foi paga, segundo o delator, em dez parcelas, ao 
longo de 2014, ano da campanha eleitoral, e o dinheiro foi integralmente entregue a Luiz 

Abi Antoun.  
 
Créditos fictícios 

Um segundo acordo de propina com o mesmo empresário também teria rendido dinheiro 
para o próprio Djalma Correa, para Márcio de Albuquerque de Lima e para outros sete 

auditores fiscais.  
 
Segundo Luiz Antônio de Souza, falsos créditos de ICMS, que juntos representavam mais 

de R$ 5,6 milhões, foram lançados a favor da KPS Industrial. Os créditos foram inseridos 
mensalmente na GIA do ICMS da empresa, conforme documentos apresentados pelo 

Gaeco na denúncia.  
 

Esquema repetido 
No caso da KPS Industrial, o acordo de propina, segundo o relator, consistia na entrega 
de 25% do total de créditos fictícios (cerca de R$ 1,4 milhão) aos auditores fiscais. O 

mesmo esquema – inserção de falsos créditos de ICMS em guias de empresas – teria sido 
utilizado em outros casos apontados pela denúncia da Publicano 2, que relata um total de 

124 fatos criminosos envolvendo mais de 100 pessoas, entre 56 auditores fiscais, além de 
empresários, advogados, contadores.  
 

Governo nega irregularidades 
Peças da investigação da Publicano que citam o governador Beto Richa (PSDB) estão em 

análise, desde julho, na Procuradoria Geral da República (PGR), em Brasília. Devido ao 
foro por prerrogativa de função do tucano, cabe à PGR decidir se abre ou não uma 
investigação contra ele. O governador e o diretório estadual do PSDB negam qualquer 

irregularidade nas contas da campanha eleitoral.  
 

A reportagem deixou recado para o empresário Sergio Fugiwara, mas não obteve retorno. 
A advogada do auditor fiscal Djalma Correa, Mariele Liberato, prefere não se manifestar à 
imprensa. O advogado do auditor fiscal Márcio de Albuquerque Lima, Douglas Maranhão, 

não retornou ao recado deixado pela reportagem. O advogado de defesa de Luiz Abi 
Antoun, Antônio Carlos Coelho Mendes, somente se manifesta nos autos dos processos. 

 
Os dois auditores fiscais, além do empresário Fugiwara e de Luiz Abi Antoun, são réus da 
ação penal referente à Publicano 2. O processo, contudo, está liminarmente suspenso 

desde 7 de outubro, por determinação do desembargador Luiz Sérgio Neiva de Lima 
Vieira, do Tribunal de Justiça do Paraná.  

 
Acatando a uma reclamação criminal, o magistrado alegou necessidade de analisar a 
competência da 3.ª Vara Criminal de Londrina nos autos, devido à citação a pessoas como 

o deputado estadual Tiago Amaral (PSB) e o secretário estadual Ratinho Junior (PSC), que 
detêm foro privilegiado.  

 
Dias após conceder a liminar, Vieira se aposentou, sem analisar o caso. Agora, por 
determinação do presidente do TJ, Paulo Vasconcelos, a reclamação criminal passa para o 

desembargador Wellington Coimbra de Moura. 
 



Fazenda autoriza ANTT a revisar valor do pedágio entre Curitiba e o litoral 
catarinense 

04/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
O valor da tarifa de pedágio no trecho administrado pela Autopista Litoral Sul, que liga 

Curitiba a Palhoça, no litoral catarinense, pode subir em breve.  
 
O Ministério da Fazenda autorizou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a 

realizar a revisão da tarifa praticada pela concessionária, que hoje é de R$ 1,90 para 
automóveis. O trecho de 358 quilômetros compreende as BRs 116, 376 e 101. 

 
A decisão foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (3).  
 

Segundo a portaria, a ANTT deverá ainda baixar ato específico fixando os novos valores, e 
a forma de sua implementação.  

 
Por meio de sua assessoria de imprensa, a concessionária informou que o porcentual de 

reajuste da tarifa ainda não está definido e não há prazo para o novo valor entrar em 
vigor.  
 

Tradicionalmente, porém, o reajuste da Autopista Litoral Sul ocorre no mês de fevereiro – 
o último entrou em vigor no dia 22 de fevereiro deste ano e correspondeu a um aumento 

de 5,56%.  
 
Outras rodovias 

Além da Autopista Litoral Sul, o ministério também autorizou a revisão das tarifas das 
concessionárias Ecosul (BR-116/293/392/RS), Acciona Rodovia do Aço (BR-393/RJ), 

Transbrasiliana (BR-153/SP) e MGO Rodovias (BR-050/GO/MG). 
 
A portaria da Fazenda ressalta que, efetuadas as revisões, qualquer outra alteração 

tarifária prevista para ocorrer em prazo inferior a um ano dependerá de autorização do 
ministro da Fazenda. 

 

Brasil encerra setembro em 8º no ranking global 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
Desde o fechamento do primeiro trimestre de 2015 o Brasil vem perdendo posições no 
ranking global dos maiores mercados automotivos, quando passou do quarto paro o 

sétimo lugar, considerando o resultado do acumulado do ano. Dois trimestres depois, o 
mercado brasileiro continua segurando como pode a sétima colocação após o fechamento 

dos nove meses, com a possibilidade de cair ainda mais visto o resultado negativo 
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verificado em setembro, quando desceu ao oitavo posto, perdendo o sétimo para a 

França, conforme os dados mais recentes compilados pela Jato Dynamics.  
 

O País apresentou queda nas vendas de 31,8% no mês contra setembro de 2014, 
passando de 282,5 mil unidades para 192,6 mil. Dos 15 maiores mercados listados, cinco 
viram as vendas encolher em setembro, sendo o Brasil responsável pelo pior índice.  

 
As duas primeiras posições do ranking global ficaram inalteradas, com China na liderança 

tanto em setembro quanto no acumulado de nove meses, seguida pelos Estados Unidos.  
 
Considerando apenas setembro, a Grã-Bretanha ficou em terceiro lugar ao ultrapassar o 

Japão, cujas vendas diminuíram 7,8% em setembro com relação a igual mês do ano 
passado. No acumulado, o mercado japonês continua como o terceiro maior do mundo, 

embora as vendas tenham caído 9,7%.  
 
Alemanha, Índia e França (nesta ordem decrescente) viram as vendas subirem tanto no 

acumulado de nove meses quanto no resultado de setembro – o que aprofundou ainda 
mais a queda do Brasil. No acumulado, o mercado brasileiro ainda ganha da França, 

ficando na sétima posição pela diferença de 188 mil veículos a favor do Brasil.  
 

 
 
Por empresa, o Grupo Volkswagen lidera as vendas no acumulado do ano com a Toyota 

na vice-liderança. Ambos os grupos tiveram queda contra mesmo período do ano 
passado, de 1,8% e 1,9%, respectivamente.  
 

Vale lembrar que a Jato Dynamics inclui em seus dados todas as marcas do grupo 
alemão, como Audi, Bentley, Porsche, Skoda e Seat, entre outras, e o mesmo para 

Toyota, que inclui os resultados da Lexus. Além delas, as vendas mundiais também 
diminuíram para o Grupo FCA (Fiat Chrysler) em 1,1% nos nove meses do ano. 
 

Ford, Honda, Nissan e PSA Peugeot Citroën verificaram crescimento tanto no acumulado 
quanto no mês de setembro. No entanto, o destaque é a Daimler, cujo aumento das 

vendas globais foi de 16,3% nos nove meses e de 19,8% em setembro.  
 

 



VW admite nova fraude: emissão de CO2 acima do divulgado 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

Na esteira do escândalo do “dieselgate”, envolvendo fraude nas emissões de poluentes de 
11 milhões de carros a diesel de diversas de suas marcas, o Grupo Volkswagen encontrou 
um novo e grave problema durante o processo de investigação interna que busca 

descobrir os procedimentos irregulares que levaram a companhia à situação atual.  
 

Desta vez, a fabricante admitiu que cerca de 800 mil veículos vendidos desde 2012 têm 
níveis de emissão de CO2 e consumo de combustível de 10% a 15% mais altos do que os 
informados aos consumidores.  

 
A empresa informou em comunicado ao mercado na terça-feira, 3, que a nova fraude 

representa “risco financeiro” de € 2 bilhões – basicamente indenizações a clientes que 
compraram carros pela economia anunciada, ou multas cobradas por países onde 
automóveis com baixas emissões de CO2 têm descontos em impostos.  

 
Quase todos os modelos afetados pela nova descoberta de irregularidade usam motores 

diesel 1.4, 1.6 e 2.0 do grupo, que equipam VW Golf, Passat e Polo, Audi A1 e A3, Seat 
Ibiza e Skoda Octavia fabricados desde 2012.  

 
Também foi incluído na lista de emissões de CO2 e consumo acima do divulgado o motor 
a gasolina 1.4 ACT usado pelo Polo, que tem tecnologia de desligamento de cilindros para 

economizar combustível. O mercado europeu é o grande impactado pela notícia, pois é 
onde mais se vendem veículos diesel e as emissões de CO2 são largamente informadas 

aos consumidores.  
 
“Na revisão em andamento de todos os processos e fluxos de trabalho em conexão com 

motores diesel ficou estabelecido que os níveis de emissão de CO2 e consumo de 
combustível de alguns modelos foram colocados muito para baixo durante o processo de 

certificação”, admite o comunicado oficial distribuído pela companhia na terça-feira.  
 
“O conselho de administração da Volkswagen AG iniciará imediatamente num diálogo com 

as agências de homologação sobre as consequências dessa descoberta. Isso deverá levar 
a uma avaliação confiável das consequências legais e econômicas dessa questão ainda 

não totalmente explicada”, acrescenta.  
 
No mesmo comunicado, Matthias Müller, há quase um mês no posto de CEO do grupo, 

afirma que o novo problema faz parte da política de transparência que implantou assim 
que assumiu o comando. “Desde o início eu pressionei forte pelo implacável e amplo 

esclarecimento dos eventos. Não vamos parar por nada nem por ninguém. É um processo 
doloroso, mas nossa única alternativa.  
 

Para nós, a única coisa que conta é a verdade. Essa é a base do realinhamento 
fundamental que a Volkswagen precisa”, escreveu o executivo. “O conselho de 

administração lamenta profundamente essa situação e deseja sublinhar sua determinação 
para sistematicamente continuar no ritmo atual de esclarecimento e transparência”, 
acrescentou.  

 
Um porta-voz do grupo disse às agências de notícias que não será necessário fazer um 

recall dos veículos afetados, pois não se trataria de um problema técnico. Segundo ele, a 
companhia ainda não decidiu se será necessário fazer uma provisão de recursos para 
pagar os estimados € 2 bilhões em reclamações de consumidores e países, pois avalia que 

é cedo para isso e que essa estimativa ainda é muito imprecisa.  
 

O novo problema surge apenas um dia após a agência ambiental EPA alegar ter 
encontrado discrepâncias nas emissões de poluentes de motores diesel 3.0 V6 TDI do 
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Grupo VW que equipam SUVs como Audi A6, Volkswagen Touareg e Porsche Cayenne. A 

fabricante, no entanto, negou ter instalado neste motor qualquer software para burlar os 
testes e insiste que o problema só ocorre com os propulsores EA 189 2.0 de quatro 

cilindros. 
 

Comerciais têm tombo extrapesado 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

O segmento de veículos comerciais pesados registrou mais um tombo nas vendas deste 

ano: de janeiro a outubro os emplacamentos diminuíram 42,6% contra iguais meses de 
2014, passando de 137,8 mil para 79,1 mil unidades, entre caminhões e ônibus, de 

acordo com dados divulgados na terça-feira, 3, pela Fenabrave, federação que reúne as 
associações de concessionárias no País. O volume representou 2,4% das vendas totais de 

veículos no período, enquanto que em 2014 esta fatia era de 3,31%. 
 
A maior queda vem dos caminhões que com 61,4 mil unidades licenciadas nos dez meses 

completos do ano ficaram quase 45% abaixo do volume registrado em idêntico intervalo 
do ano passado.  

 
O segmento representou apenas 1,9% das vendas totais de veículos verificadas do 
acumulado do ano. Entre janeiro e outubro do ano passado as vendas de caminhões 

haviam chegado a 111,1 mil unidades, 2,7% de participação das vendas totais daquela 
época. 

 
A retração nas vendas de chassis de ônibus também foi expressiva, chegando a 33,7% 
em dez meses, com pouco mais de 26,6 mil unidades. O volume representa 0,53% das 

vendas totais do setor de veículos no período: há um ano, esta fatia era de 0,64%. 
 

Isolando o resultado de outubro, as vendas totais de veículos pesados somaram 6,8 mil 
unidades, 8,1% abaixo do volume de setembro e 55,5% menor que o de outubro de 
2014. Deste total, são 5,7 mil caminhões, cuja queda sobre setembro é de 2,7%, mas 

que chega a 52,5% no comparativo anual.  
 

No mês passado, o mercado absorveu pouco mais de 1 mil chassis de ônibus, volume 
29,1% e 66,6% menores que os registrados em setembro de 2015 e outubro do ano 
passado respectivamente. 

 

Motos têm em outubro o pior mês de 2015 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 
O setor de motos teve o pior mês deste ano em outubro, com pouco mais de 89 mil 

unidades emplacadas e queda de 9,25% em relação a setembro. O acumulado do ano 
teve pouco mais de 1 milhão de motocicletas licenciadas, resultando em recuo de 12,9% 

em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pela 
Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários.  
 

O total de motos emplacadas em outubro foi o pior desde fevereiro de 2006. Com 21 dias 
úteis, o décimo mês de 2015 teve média diária de 4,24 mil motos emplacadas. Os meses 

recentes exibiram médias diárias próximas a 4,7 mil.  
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A Abraciclo, associação que reúne os fabricantes de motos, revisou recentemente suas 

projeções para 1,28 milhão de unidades em 2015. Para atingir esse total o setor terá de 
licenciar 243 mil motos no último bimestre, o que parece improvável. 

 
A Honda, líder do segmento, teve 835,2 mil motos emplacadas no acumulado do ano, 
registrando queda de 12,5%, semelhante ao desempenho do setor como um todo. A vice-

líder Yamaha emplacou 118,7 mil unidades, uma queda expressiva ante igual período do 
ano passado. 

 
Das marcas com tradição em alta cilindrada, a única que mantém números próximos aos 
de 2014 é a BMW, que anotou 6,6 mil unidades emplacadas e pequena queda de 2,7% 

ante os mesmos dez meses de 2014. Harley-Davidson, Kawasaki, Triumph e Ducati 
recuaram, respectivamente, 10,8%, 16,9%, 13,2% e 16,1%.  

 

General Motors assume liderança de vendas em outubro 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 

 
 
 

 
O título da Fiat de marca líder de vendas do mercado brasileiro está ameaçado. Em 

outubro a empresa foi superada pela General Motors, que subiu para a primeira posição 
puxada pela boa performance do Chevrolet Onix no mercado nacional. 
 

A montadora vendeu 30,3 mil carros no país no período, respondendo por fatia de 16,4% 
do mercado.  

 
Enquanto isso, os licenciamentos da Fiat chegaram a 29,4 mil unidades, o que garantiu à 
fabricante italiana market share de 15,9% no mês.  

 
Além do Onix, as vendas da GM foram impulsionadas pelo Prisma, que chegou à quinta 

colocação no ranking nacional, com 6,2 mil emplacamentos. Apesar de ser ultrapassado, o 
sedã ficou na frente de carros como o Ford Ka e o Fiat Uno.  
 

Outro reforço para a performance da marca veio da S10, terceira picape mais vendida do 
Brasil em outubro, com 2,4 mil unidades, atrás apenas da Fiat Strada e da Volkswagen 

Saveiro.  
 
A terceira colocação do ranking de vendas foi da Volkswagen, que respondeu por 13,8% 

do total vendido no mercado interno no mês, com 25,6 mil carros.  
 

A segunda surpresa de outubro foi a evolução da Hyundai, que desbancou a Ford e entrou 
para o grupo das quatro marcas mais vendidas do Brasil. A companhia entregou 16,9 mil 
veículos e garantiu presença de 9,1% nas vendas. 

 
O compacto da marca, o HB20, foi o segundo carro mais negociado em outubro, atrás do 

Chevrolet Onix e à frente do Fiat Palio, que caiu para a terceira colocação. O modelo da 
fabricante coreana teve 9,7 mil emplacamentos.  
 

O bom resultado foi puxado por volume expressivo de vendas tanto no varejo quanto nos 
negócios diretos, aqueles fechados entre a montadora e frotistas, como locadoras de 

automóveis.  
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ACUMULADO DO ANO 

 
Apesar de ter perdido a liderança em outubro, a Fiat permanece em primeiro lugar no 

acumulado dos 10 meses do ano, com 372,1 mil carros. A General Motors ocupa a 
segunda colocação com diferença de 52 mil unidades.  
 

Em seguida, na terceira posição, aparece a Volkswagen, com 308,8 mil veículos vendidos, 
seguida pela Ford, com 217 mil emplacamentos. Ao menos no acumulado do ano a marca 

norte-americana garante vantagem expressiva sobre a Hyundai, que está na quinta 
colocação com 168,5 mil licenciamentos.  
 

A Renault foi a sexta marca mais vendida do País entre janeiro e outubro, com 148,5 mil 
carros. O ranking das 10 maiores fica completo com as japonesas Toyota, Honda, Nissan 

e Mitsubishi, que aparecem em seguida. 
 
Entre os carros, o Fiat Palio garantiu a primeira colocação nos 10 meses do ano, com 

100,2 mil emplacamentos. A diferença, no entanto, é pequena na comparação com o 
Chevrolet Onix, de apenas 1,3 mil unidades, o que aumenta o risco de a situação mudar 

até o fechamento do ano. O Hyundai HB20 foi o terceiro carro mais vendido, seguido pelo 
Ford Ka e pelo Volkswagen Gol. 

 

China reduz imposto e vendas voltam a crescer 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
As vendas de veículos leves na China voltam a crescer em setembro após três meses 

consecutivos de queda em comparativos mensais, fato inédito naquele mercado.  
 
De acordo com dados da consultoria Focus2Move, os emplacamentos fecharam o mês 

com pouco mais de 2,02 milhões de unidades, aumento de 21,6% sobre agosto e 
pequena alta de 2,1% na comparação com setembro de 2014. 

 
O resultado positivo é efeito da decisão do governo chinês que reduziu pela metade o 
imposto sobre as vendas de automóveis com motores de até 1.6, segmento que responde 

por quase 70% do total das vendas no país. A medida é válida até o fim de 2016. 
 

A intervenção veio após o alerta que acendeu no fim de agosto, com três meses de 
retração consecutiva e quando as vendas acumuladas até aquele mês cresceram apenas 
2%, o que poderia levar o mercado à sua primeira queda anual desde que começou a 

decolar, no fim de 1990.  
 

Com o fechamento de setembro, os licenciamentos do acumulado subiram 2,1% contra os 
mesmos nove meses de 2014, para 17,36 milhões de unidades.  
 

A Volkswagen segue como líder do mercado chinês com 11,6% de participação, 
considerando os emplacamentos do acumulado do ano, apesar da queda de 8,7% do 

volume sobre mesmo período do ano passado.  
 
As marcas locais Wuling e Changan aparecem na segunda e terceira posição do ranking 

com fatias de 6,6% e 5,7% do mercado.  
 

Toyota e Hyundai ocupam a quarta e a quinta colocação do ranking no acumulado, ambas 
com 4,3% do mercado.  
 

Confira abaixo as 10 maiores marcas em vendas na China:  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22960/china-reduz-imposto-e-vendas-voltam-a-crescer


 

 
 

Volkswagen mostra linha Euro 5 na Argentina 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Os veículos Volkswagen Euro 5 serão vendidos também na Argentina a partir de 2016. 
Para cumprir as exigências da legislação local, que entra em vigor quatro anos depois da 

adoção no Brasil, a montadora vai oferecer os dois sistemas de pós-tratamento de 
emissões: SCR (do inglês Selective Catalyst Reduction, ou Redução Catalítica Seletiva) e 
EGR (de Exhaust Gas Recirculation, Recirculação de Gases de Exaustão).  

 
A segunda opção dispensa o uso do aditivo Arla 32 e garante melhor aproveitamento do 

espaço do chassi por não exigir a instalação de tanque adicional e não interferir no 
encarroçamento do veículo.  
 

Os dois sistemas (SCR e EGR) permitem reduzir significativamente as emissões de 
poluentes para os veículos com motores a diesel.  

 
Além de modificações tecnológicas, os caminhões VW receberão, pela primeira vez na 
Argentina, a motorização MAN D08, desenvolvida pela engenharia da MAN Latin America 

no Brasil. Motores Cummins vão complementar a oferta Euro 5.  
 

Os caminhões semipesados, extrapesados e ônibus para o país vizinho terão a opção do 
câmbio automatizado V-Tronic. Segundo a MAN Latin America, a caixa apresenta 
vantagens sobre a manual como o aumento da vida útil do motor, da própria transmissão 

e da embreagem.  
 

Consumo de combustível reduzido e padronização da forma de dirigir são outras 
vantagens, com trocas de marcha sempre no tempo certo e sem falhas do motorista. 
 

O condutor tem ainda a opção de fazer as trocas manualmente de forma sequencial, com 
toques para frente ou para trás na alavanca.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22959/volkswagen-mostra-linha-euro-5-na-argentina


Volkswagen é acusada de fraudar motor 3.0 TDI nos Estados Unidos 

04/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O Grupo Volkswagen pode ter burlado o controle de emissões em mais de uma linha de 
motores. A U.S. Environmental Protection Authority (EPA), órgão responsável pela 

regulação ambiental nos Estados Unidos, alega ter detectado excedente nas emissões do 
motor 3.0 V6 TDI.  
 

O propulsor equipa modelos como Volkswagen Touareg, Audi A6 e Porsche Cayenne 
vendidos no país. 

 
Até então o dieselgate, escândalo causado pela fraude em motores a diesel do Grupo 

Volkswagen para que eles passassem em testes de emissão, só afetava a família EA 189, 
que equipa, inclusive, a Amarok vendida no Brasil.  
 

O próprio grupo alemão admitiu ter instalado o software que burla o controle de poluição 
em 11 milhões de veículos em todo o mundo. 

 
A acusação da EPA acontece após a organização ter testado 10 mil veículos ano-modelo 
2014 a 2016 vendidos nos Estados Unidos.  

 
“A Volkswagen falhou em sua obrigação de cumprir a lei que protege a qualidade do ar 

para todos os americanos”, destacou Cynthia Giles, porta-voz do órgão, em comunicado. 
A entidade constatou que as emissões de óxido de nitrogênio (NOx) dos modelos 
avaliados superam em nove vezes os limites impostos na região. 

 
VOLKSWAGEN NEGA FRAUDE 

 
Após realizar os testes, a EPA enviou uma notificação de violação ao Grupo Volkswagen 
na segunda-feira, 2. É a segunda que a companhia recebe desde setembro, quando foi 

desmascarada pela fraude nos motores EA 189.  
 

A companhia, no entanto, teve reação bem diferente da que teve quando foi notificada 
pela primeira vez. Naquele momento a empresa reconheceu o problema. Dessa vez o 
grupo alemão negou ter fraudado o controle de emissões dos motores avaliados. 

 
“Queremos enfatizar que não foi instalado nenhum software nos motores 3.0 V6 diesel 

para alterar as características de emissão de forma proibida. A Volkswagen vai cooperar 
totalmente com a EPA para esclarecer a questão”, indicou a montadora em comunicado 
distribuído à imprensa. 

 
A Comissão Europeia, responsável por apurar o escândalo da fabricante alemã na região, 

recomendou que todos os países do continente que têm veículos Volkswagen 
homologados investiguem a atuação da montadora.  
 

A ideia é reunir os dados e informações para chegar a conclusões sobre a conduta da 
companhia no mercado. “Queremos esclarecer rápido, mas é igualmente importante ter a 

figura completa”, destacou Lucia Caudet, porta-voz da Comissão Europeia. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22957/volkswagen-e-acusada-de-fraudar-motor-30-tdi-nos-estados-unidos


Governo autoriza juros maiores para crédito consignado 

04/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) publicou no Diário Oficial da União 
(DOU) desta quarta-feira (4) a resolução que autorizou o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) a aumentar o valor teto das taxas de juros de crédito consignado 

contratado por aposentados e pensionistas. Com a publicação da norma, os novos valores 
já estão em vigor. 

 
Os tetos das taxas que vigoravam desde maio de 2012 subirão de 2,14% para 2,34% ao 
mês para crédito pessoal e de 3,06% para 3,36% ao mês para as operações feitas com 

cartão de crédito. A medida afeta os mais de 32 milhões de aposentados e pensionistas 
do INSS.  

 
O CNPS é formado por representantes do governo, empregados, empregadores e 
aposentados e pensionistas. 

 

Produção industrial tem a queda mais acentuada desde abril de 2009 

04/11/2015 – Fonte: R7 
 

 
 

A produção industrial recuou 1,3% em setembro deste ano na comparação com o mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. De acordo com dados 

divulgados nesta quarta-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), esse foi o quarto resultado negativo seguido, acumulando nesse período 
perda de 4,8%. 

 
Já na comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 10,9%, 19ª taxa 

negativa consecutiva nesse tipo de comparação e a mais acentuada desde abril de 2009 
(-14,1%). 
 

Assim, os índices do setor industrial foram negativos tanto para o fechamento do terceiro 
trimestre de 2015 (-9,5%), como para o acumulado dos nove meses do ano (-7,4%), 

ambas as comparações contra iguais períodos do ano anterior. 
 
A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, com o recuo de 6,5% em 

setembro de 2015, assinalou a perda mais intensa desde dezembro de 2009 (-7,1%) e 
manteve a trajetória descendente iniciada em março de 2014 (2,1%).  

 
Setembro x agosto 
A redução de 1,3% da atividade industrial na passagem de agosto para setembro teve 

predomínio de resultados negativos, alcançando 15 dos 24 ramos pesquisados, com 
destaque para a influência de veículos automotores, reboques e carrocerias, que recuou 

6,7%, segunda queda consecutiva, acumulando nesse período perda de 15,9%. 
 
Outras contribuições negativas importantes vieram de máquinas e equipamentos (-4,5%), 

metalurgia (-3,1%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,2%), produtos 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-autoriza-juros-maiores-para-credito-consignado-94rbfknwjaxld00r9k2a85zhu
http://noticias.r7.com/economia/producao-industrial-tem-a-queda-mais-acentuada-desde-abril-de-2009-04112015


alimentícios (-0,5%), celulose, papel e produtos de papel (-1,9%), produtos de borracha 

e de material plástico (-1,6%) e produtos de metal (-1,7%). 
 

Entre os oito ramos que ampliaram a produção nesse mês, o desempenho de maior 
importância foi assinalado por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, 
que avançou 3,5%, eliminando a perda de 2,7% acumulada nos meses de julho e agosto. 

 
Outros impactos positivos importantes foram verificados em indústrias extrativas (1,0%) 

e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (4,0%), com o primeiro 
intensificando o avanço de 0,7% observado no mês anterior; e o segundo acumulando 
expansão de 8,7% nos três últimos meses, após registrar redução de 29,7% entre 

fevereiro e junho desse ano. 
 

Comparação anual 
Na comparação de setembro deste ano com igual mês de 2014, o setor industrial caiu 
10,9% em setembro de 2015, com perfil disseminado de resultados negativos, 

alcançando as quatro grandes categorias econômicas, 24 dos 26 ramos, 68 dos 79 grupos 
e 76,8% dos 805 produtos pesquisados. Setembro de 2015 (21 dias) teve um dia útil a 

menos do que igual mês do ano anterior (22). 
 

Entre as atividades, a de veículos automotores, reboques e carrocerias, que recuou 
39,3%, exerceu a maior influência negativa na formação da média da indústria, 
pressionada pela redução na produção de automóveis, caminhão-trator para reboques e 

semirreboques, caminhões, veículos para transporte de mercadorias, reboques e 
semirreboques, carrocerias para ônibus e autopeças. 

 
Outras contribuições negativas relevantes vieram de máquinas e equipamentos (-20,2%), 
metalurgia (-14,0%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-

27,9%), produtos de metal (-17,3%), produtos de borracha e de material plástico (-
15,0%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-19,5%), produtos de minerais não-

metálicos (-12,1%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,4%), 
produtos têxteis (-22,5%), produtos alimentícios (-2,2%), confecção de artigos do 
vestuário e acessórios (-13,6%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-11,8%), 

outros produtos químicos (-5,0%) e móveis (-22,4%). 
 

Por outro lado, ainda na comparação com setembro de 2014, entre as duas atividades 
que aumentaram a produção, o principal impacto foi observado em indústrias extrativas 
(2,6%), impulsionado pelos avanços nos itens minérios de ferro em bruto e pelotizados. 

 
Ainda no confronto com igual mês do ano anterior, bens de capital (-31,7%) e bens de 

consumo duráveis (-27,8%) assinalaram, em setembro de 2015, as reduções mais 
acentuadas entre as grandes categorias econômicas. 
 

Os setores produtores de bens de consumo semi e não-duráveis (-7,4%) e de bens 
intermediários (-7,2%) também mostraram resultados negativos nesse mês, mas ambos 

com recuos abaixo da média nacional (-10,9%). 
 

Preços ao consumidor sobem nas 7 capitais pesquisadas pela FGV 

04/11/2015 – Fonte: R7 
 

A inflação medida pelo IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor Semanal) cresceu nas sete 
capitais pesquisadas pela FGV (Fundação Getulio Vargas), em outubro deste ano. A maior 
alta foi observada em Salvador: 0,48 ponto percentual. Passou de 0,3% em setembro 

para 0,78% em outubro. 
 

http://noticias.r7.com/economia/precos-ao-consumidor-sobem-nas-7-capitais-pesquisadas-pela-fgv-04112015


A segunda maior alta foi em Belo Horizonte (0,45 ponto percentual, ao passar de 0,27% 

para 0,72%). Outra cidade que teve alta superior à média nacional de 0,35 ponto 
percentual foi São Paulo (0,38 ponto percentual, ao passar de 0,37% para 0,75%).  

 
As demais cidades tiveram as seguintes altas: Porto Alegre (0,34 ponto percentual, ao 
passar de 0,56% para 0,9%), Rio de Janeiro (0,31 ponto percentual, ao passar de 0,15% 

para 0,46%), Brasília (0,22 ponto percentual, ao passar de 1,24% para 1,46%) e Recife 
(0,09 ponto percentual, ao passar de 0,41% para 0,5%). 

 

A época de ouro do emprego no Brasil parece ter acabado 

04/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 

 
Na memória dos brasileiros, a última década ficará marcada como uma era auspiciosa. 

Por anos seguidos, houve uma oferta de emprego crescente, de tal modo que muita gente 
transpôs a divisa do trabalho ilegal para o com carteira assinada. Os aumentos de salário 
se sucediam quase vertiginosamente. 

 
A economia do país foi capaz de produzir um acréscimo de 13,4 milhões de vagas formais 

em dez anos; a taxa de desocupação ficou abaixo de 5% nas maiores regiões 
metropolitanas. O país flertava com o pleno emprego e chegou a um ponto em que a falta 

de profissionais parecia colocar em risco a expansão dos negócios. 
 
Se ainda restasse alguma dúvida de quanto andamos para trás, ela desapareceu no dia 

23 de janeiro. A divulgação do dado oficial de emprego mostrou que essa fase de ouro do 
mercado de trabalho ficou para trás, coerentemente com a arrastada situação da 

economia como um todo. De acordo com o Ministério do Trabalho, o ano de 2014 
terminou com um saldo de cerca de 150 000 postos formais criados.  

 
É o pior resultado registrado desde 2002. Esse número está bem abaixo do contingente 
de 800 000 jovens que engrossam o mercado de trabalho todo ano — em 2013, a 

economia brasileira havia acrescentado 730 000 postos. A expectativa para 2015, dadas 

as estimativas de uma recessão econômica, é de que a geração caia ainda mais — 
podendo até ficar no vermelho. 
 

As notícias mais recentes sustentam o mau augúrio. Para ficar em um só setor, empresas 
como Volkswagen, Mercedes-Benz e Volvo estão dispensando funcionários e criando 

programas de demissão voluntária. A crise nas montadoras já resultou no corte de 19 000 
empregos nas fabricantes de autopeças. Demissões dessa magnitude não ocorriam desde 

o fim dos anos 90. 
 
A invertida no mercado de trabalho derruba o último baluarte da presidente Dilma 

Rousseff em defesa de seu governo: o argumento de que a economia brasileira até podia 
ter um desempenho medíocre, mas a geração de empregos protegia o país da “crise 

internacional”. E ainda estaria cumprindo a missão de tirar milhões de pessoas da pobreza 
e alçá-las à classe média. 
 

Bem, infelizmente, não é mais assim — como mostramos na reportagem seguinte, na 
página 28, quase 32 milhões de brasileiros da classe média baixa estão hoje sob risco de 

retroceder à pobreza. Intrigava o fato de que, enquanto a atividade econômica emitia 
sinais de inanição, o desemprego se mantinha em queda. Mas esse fenômeno começa a 
ser mais bem compreendido. 

 
O baixo índice de desemprego esconde uma realidade distorcida. Nos últimos anos, 

muitas pessoas no país desistiram de garimpar trabalho. Se tivessem continuado à 
procura de ocupação, estima-se que a taxa de desemprego seria de 8% — algo bem 
distante do pleno emprego. As razões para o desinteresse pelo emprego são várias. Há 

aqueles que, elegíveis aos programas sociais, preferem viver de benefícios. 

http://www.contabeis.com.br/noticias/25927/a-epoca-de-ouro-do-emprego-no-brasil-parece-ter-acabado/


Mas há também uma turma que nota que suas habilidades não estão à altura da demanda 

dos empregadores. É aí que o que parece ser uma circunstância do país se conecta a um 
dos grandes debates globais da atualidade. O enfraquecimento do mercado de trabalho no 

Brasil ocorre num momento de profunda reflexão sobre a perspectiva do emprego no 
mundo. 
 

Mais de 200 milhões de pessoas estão sem trabalho no momento. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho, esse é o maior contingente de desempregados da história, e 

não há sinal de que o número diminuirá. O diagnóstico, no curto prazo, é que as 
economias não conseguem gerar empregos suficientes para a expansão da força de 
trabalho. 

 
No médio prazo, economistas advertem que um componente poderá agravar a situação: a 

tecnologia. “O avanço tecnológico começa a transformar a situação medíocre do mercado 
de trabalho brasileiro em algo pior”, diz o economista José Márcio Camargo, da gestora de 
investimentos Opus.  

 
Se é verdade que o processo de digitalização tornou a vida muito mais dinâmica e 

produtiva, também é certo que a invasão de computadores, softwares e da internet nas 
empresas causou a destruição de muitos empregos. Nos anos 80, o setor bancário no 

Brasil empregava cerca de 800 000 pessoas. 
 

Quase três décadas depois, o caixa eletrônico, o internet banking, os aplicativos de 
celulares e os softwares de gestão reduziram esse contingente à metade — isso tudo num 
período de forte expansão dos bancos. Variações dessa mesma história se repetiram nos 

principais setores econômicos não só do Brasil como de todos os países, sejam eles ricos 
ou emergentes. 

 
Ganhos de produtividade funcionam como a mola propulsora de qualquer economia e, por 
isso mesmo, são sempre bem-vindos. Mas é justo perguntar sobre o que vem pela frente 

— e como seu trabalho e o de seus filhos poderão ser afetados pelos desdobramentos da 
revolução digital da qual somos, ao mesmo tempo, testemunhas e protagonistas. 

 
Vitória dos robôs? 
Pode parecer paradoxal — e é mesmo —, mas a melhor receita para tentar entender o 

futuro é olhar para trás. Nos séculos 19 e 20, ambos pródigos em avanços tecnológicos, o 
que se viu foi a introdução de novos instrumentos e máquinas no setor agrícola — o que 

até então mais empregava —, a absorção de mão de obra pela indústria e, à medida que 
as fábricas foram sendo automatizadas, uma gigantesca migração de trabalhadores para 
o setor de serviços. 

 
Nos Estados Unidos, onde os postos na manufatura representavam cerca de 40% dos 

empregos nos anos 50, hoje equivalem a menos de 5%. “A tecnologia causou choques 
iniciais, mas, no longo prazo, o mercado de trabalho acabou sempre encontrando um 
ponto de equilíbrio”, diz Frank Levy, professor de economia no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT). 
 

O que agora coloca esse padrão em dúvida é o fato de a automação da economia estar 
ganhando uma força nunca vista no setor de serviços. A varejista online americana 
Amazon, empresa que representa bem a nova economia digital, já usa um exército de 

robôs, batizados de Kiva, para a coleta de produtos em seus armazéns. 
 

Os robôs, que mais se parecem com uma enceradeira, são guiados por algoritmos até as 
estantes onde os produtos ficam estocados, acoplam-se embaixo delas e as levam para 
uma equipe de funcionários que finalizam as encomendas. Se até as vagas do setor de 

serviços estão em perigo, para onde poderão correr os trabalhadores que forem expelidos 
pela digitalização da economia? 

 



Será que desta vez a história será diferente e o avanço tecnológico vai resultar em -

desemprego em massa? Das tarefas mais simples às mais complexas, há inúmeras 
pesquisas que estão tentando automatizar o trabalho humano. No começo de agosto, o 

hotel Aloft, na cidade de Cupertino, na Califórnia, onde fica a sede da Apple, começou a 
testar uma espécie de robô entregador, o Botlr. 
 

A máquina, com pouco mais de 1 metro de altura e no estilo do robô R2-D2 dos filmes da 
série Guerra nas Estrelas, entrega toalhas, tubos de pasta de dentes e refeições nos 150 

quartos do hotel. Equipado com câmeras e sensores, o robozinho se comunica com o 
elevador, fica fora do caminho dos hóspedes e retorna sozinho para o lobby do hotel, 
onde se conecta ao carregador de bateria. 

 
Em julho, a montadora Daimler apresentou na Alemanha um protótipo de caminhão 

autônomo que poderá ser lançado comercialmente em 2025. O plano é que seja guiado 
da mesma forma que um avião. Um piloto automático dará conta do recado em boa parte 
da viagem. Na Califórnia, a empresa de tecnologia Peloton está testando caminhões 

automatizados para comboios. 
 

Somente o primeiro caminhão continuaria a ser dirigido por um motorista. Os demais 
replicariam o comportamento do veículo que vai na frente: se o primeiro caminhão freia, 

os outros respondem em centésimos de segundo. “Nenhuma pessoa consegue ser tão 
rápida”, diz Josh Switkes, presidente da Peloton. 
 

Nos Estados Unidos, há quase 3 milhões de caminhoneiros, uma das poucas profissões 
que envolvem força e habilidade manual que ainda pagam bem — o salário varia de 

65 000 a 100 000 dólares anuais. Embora possam parecer futuristas, essas pesquisas são 
apenas a ponta de lança de um fenômeno que passou a ser corriqueiro no mundo do 

trabalho. São inovações que fazem profissões virar software. 
 
No início dos anos 80, a função de analista de organização e métodos, conhecida como 

OEM, estava entre as mais requisitadas no Brasil. Eram profissionais especializados em 
criar formulários, fichas e roteiros para organizar o fluxo de trabalho. Hoje, se alguém 

ainda conhecer um OEM em atividade, é melhor não contar a ninguém, porque vai pegar 
mal para a empresa e para o profissional. 
 

Em São Paulo, a multinacional americana GE estuda a adoção de um aplicativo que deve 
mudar radicalmente a forma como a empresa vende seus produtos e serviços. Um 

software fará na hora o orçamento que as equipes de projetos levam, às vezes, semanas 
para finalizar. 
 

“Devemos multiplicar por 10 nossa capacidade de atender clientes e de fazer projetos 
com a nova ferramenta”, diz João Lencioni, vice-presidente de tecnologia da GE na 

América Latina. A companhia deverá adotar a ferramenta em várias unidades industriais 
ao longo de 2015 (no Brasil, a GE atua em iluminação, transporte, energia, petróleo e 
gás, aviação e equipamentos médicos). 

 
Boa parte do time de técnicos de nível médio que hoje dão suporte à equipe comercial 

deverá ser realocada para novas posições na empresa, mas quem não se encaixar em 
outro posto deve ser dispensado. 
 

O risco de se tornar obsoleto 
O que pode acontecer com alguns funcionários da GE tem sido observado por economistas 

e especialistas em tecnologia em escala global. Eles tentam dimensionar o risco de uma 
função se tornar obsoleta. 
 

Um estudo da Universidade de Oxford calculou no ano passado que, nos Estados Unidos, 
das 700 ocupações listadas no mercado de trabalho atualmente, quase metade corre 

grande risco de ser extinta nas próximas décadas em decorrência do poder da 



computação. Funções como contador, caixa de supermercado e uma série de atividades 

que são realizadas dentro dos escritórios parecem fadadas a desaparecer. 
 

Na Europa, o instituto de pesquisas Bruegel, com sede em Bruxelas, na Bélgica, usou a 
mesma metodologia e contabilizou que o risco europeu é semelhante, mas em países 
como Itália e Romênia ele beira os 60%. 

 
Em dezembro, o governo australiano divulgou um relatório com a estimativa de que 

500 000 empregos no setor de serviços podem ser eliminados pelo avanço de robôs e de 
softwares inteligentes — o que equivaleria a sumir com 5% dos postos de trabalho no 

país. É a primeira vez que um país faz esse tipo de mensuração. “Essa não é uma visão 
futurista. 
 

Os recentes desenvolvimentos tecnológicos deverão promover a automação de inúmeras 
funções em uma ou duas décadas”, diz Carl Benedict Frey, professor de economia da 

Universidade de Oxford e autor do estudo que mediu o impacto no mercado 
americano. No Brasil, os riscos não são muito diferentes. 
 

Ainda que haja uma defasagem tecnológica em muitos segmentos da economia brasileira 
em comparação com competidores internacionais, cedo ou tarde essas novas ferramentas 

vão aportar por aqui. Se a automação no setor de serviços que é imaginada no exterior 
ocorrer com a mesma intensidade no Brasil, o estrago será grande. 

 
Tomem-se como exemplo funções como secretária, assistente administrativo, contador e 
operador de telemarketing. Juntas, essas atividades empregam hoje quase 3 milhões de 

pessoas no Brasil. Lá fora, são essas ocupações as que mais estão à mercê do avanço das 
máquinas. 

 
O mesmo Brasil que pode trocar secretárias por softwares ainda convive com situações 
que, com o auxílio da tecnologia, felizmente já foram extintas em outros lugares há 

décadas. No país, a função do cortador de cana vive seus últimos anos. O trabalho 
extenuante na colheita vem sendo substituído por máquinas que custam 800 000 reais. 

Cada colheitadeira faz o trabalho de 100 cortadores. 
 
No estado de São Paulo, a adoção da tecnologia serve a um propósito ambiental. Em 

2007, foi assinado um protocolo entre o setor sucroalcooleiro e a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente que estabeleceu a meta de extinguir, em 2014, a queima da cana antes da 

colheita, prática que facilita o trabalho de corte, mas gera grande emissão de poluentes. 
 
Com isso, ficou decretado que 180 000 cortadores perderiam o emprego. Desde então, as 

usinas paulistas vêm se preparando. A usina São Manoel comprou 20 colheitadeiras para 
substituir o trabalho de 2 400 cortadores. Parte desses trabalhadores foi treinada para 

exercer novas funções na usina. É o caso de Cícero Antonio dos Santos, de 34 anos. Filho 
de cortadores de cana, Santos trabalha no corte desde os 14. 

 
De 2010 para cá, trocou o facão por ferramentas na oficina de manutenção das máquinas 
agrícolas da usina. “Agora ganho o dobro do que ganhava na lavoura.” Para ele, foi uma 

mudança com desfecho feliz. 
 

Mas há lugar para todos se recolocarem? Especialmente em uma economia que fraqueja, 
essa é uma pergunta cuja resposta tende a ser negativa. E aí a evolução tecnológica, pelo 
menos no curto prazo, pode assumir um papel perverso. 

 
É pior para quem está no meio 

Quem perde ou troca de emprego por causa de uma nova tecnologia no setor de serviços 
ou no industrial amplia um fenômeno que vem ocorrendo em escala global: a polarização 
do mundo do trabalho. A remuneração e o número de vagas crescem num ritmo maior 

nos dois extremos do mercado laboral. 



No topo, onde estão as funções que envolvem criatividade e capacidade de solucionar 

problemas, como engenheiro e cientista, as máquinas e os softwares não são capazes de 
competir. Na outra ponta, onde estão os trabalhadores manuais sem qualificação 

nenhuma, como os faxineiros, também não há ameaça imediata de automação. 
 
Nesse caso, não porque a tecnologia seja incapaz de produzir alternativas, mas 

simplesmente por não valer a pena do ponto de vista econômico. Entre esses dois 
extremos, estão as profissões que mais têm sofrido com o avanço da tecnologia. São 

ocupações que costumam exigir formação apenas razoável, geralmente o ensino médio, e 
empregam a classe média baixa. 
 

“Quem estava em atividades repetitivas na indústria e no setor de serviços acabou sendo 
mais afetado”, diz David Dorn, professor de economia na Universidade de Zurique e 

especialista em impacto tecnológico. Nos Estados Unidos, esse fenômeno é visível nas 
áreas administrativas das empresas. Nos últimos 13 anos, esse segmento perdeu 2 
milhões de vagas. 

 
Milhares de recepcionistas, telefonistas, arquivistas e analistas de contabilidade foram 

demitidos. No mesmo período, os empregos no setor de computação e matemática — que 
embalam a economia digital — cresceram quase 30%. No Reino Unido, a participação no 

mercado de trabalho dos que têm rendimento intermediário caiu 11% no período de 1993 
a 2010. 
 

Também foi registrada queda na Espanha, na Itália, na França e na Alemanha. Mesmo no 
Brasil, que viveu até recentemente um ciclo de pleno emprego, esse fenômeno é 

percebido. Enquanto os salários de analfabetos aumentaram mais de 70% e os de quem 
têm pós-graduação avançaram 30% de 1992 a 2013, os trabalhadores com ensino médio 
registraram perda salarial de 10%. 

 
Essa turma do meio ocupa quase metade das vagas do mercado nacional — ante 18% dos 

que têm ensino superior. Essa polarização do mercado de trabalho evidencia uma 
fragilidade das estatísticas de desemprego, as quais nem sempre contam toda a história 
do que se passa na economia. 

 
Muitas pessoas que perdem o emprego para a tecnologia acabam encontrando trabalho 

em funções com remuneração e status mais baixos. Outras simplesmente param de 
procurar uma vaga, algo que, como dissemos, vem ocorrendo com mais força no Brasil 
nos últimos meses. 

 
Passam, então, a depender de programas sociais e desaparecem da estatística de 

desemprego — o índice de ocupação leva em conta somente quem diz estar em busca de 
trabalho. Esses “ex-trabalhadores” engrossam um fenômeno conhecido como desemprego 
estrutural, uma questão comum nos países ricos e que piorou com a crise de 2008, mas 

que já vinha crescendo nas últimas décadas. 
 

Como se trata de algo intimamente ligado à capacitação das pessoas, o problema não irá 
embora mesmo com a eventual melhora da economia mundial. Recentemente, o 
economista Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, chamou a 

atenção para o fato de que, nos anos 50 e 60, um em cada 20 homens americanos de 25 
a 54 anos não estava trabalhando. 

 
Na próxima década, espera-se que um em cada seis americanos nessa faixa etária esteja 
fora do mercado. “Uma das causas desse desemprego de longo prazo em muitos países é 

a tecnologia. 
 

As inovações têm avançado de forma mais rápida do que a capacidade de nossas 
economias se ajustarem”, diz o economista Ekkehard Ernst, responsável pela área de 

tendências de emprego da Organização Internacional do Trabalho. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade


Como ser insubstituível 

A preocupação dos governos das principais economias com essa questão ficou clara em 
agosto passado, no encontro anual de presidentes de bancos centrais em Jackson Hole, 

nos Estados Unidos. O tema central da conferência foi justamente a nova dinâmica do 
mercado de trabalho. 
 

De todos os especialistas que apresentaram suas análises, o mais esperado foi David 
Autor, professor de economia no MIT e uma das maiores autoridades sobre o impacto da 

tecnologia no emprego. Autor começou sua palestra condenando a histeria com que 
alguns especialistas e a própria imprensa tratam a capacidade de as máquinas 
substituírem os homens. 

 
Sim, a computação, a internet e os softwares permitiram avanços inquestionáveis na 

reprodução de tarefas repetitivas. Muito mais deverá vir pela frente. Mas devemos 
sempre lembrar, segundo Autor, que as tentativas de substituir o trabalho cognitivo, 
aquele que exige raciocínio e julgamento, produziram resultados muito tímidos até agora. 

E não há nenhuma evidência sugerindo que isso vá mudar tão cedo. 
 

Para explicar como é difícil adestrar as máquinas nessas atividades mais complexas, Autor 
citou o Paradoxo de Polanyi, formulado pelo pensador húngaro Michael Polanyi, nos anos 

60, que pode ser resumido na frase “nós sabemos mais do que conseguimos explicar”. Na 
palestra, Autor deu o exemplo de uma cadeira, algo que qualquer pessoa tem a 
capacidade de discernir, independentemente de seu design. 

 
Computadores podem ser programados para identificar uma cadeira em suas múltiplas 

formas — quatro pernas, três pernas, com ou sem encosto, e por aí vai —, mas correm o 
perigo de achar que vasos sanitários também fazem parte da mesma categoria. 
 

“Reconhecer um objeto exige fazer uma ponderação quanto a seu uso, e não somente ao 
que ele se assemelha, uma habilidade que os computadores ainda não possuem”, disse 

Autor à plateia de banqueiros. Mais do que uma substituição em massa de homens por 
robôs, Autor aposta numa forte complementariedade entre as habilidades dos seres 
humanos e a precisão das máquinas. 

 
Até mesmo os badalados algoritmos de reconhecimento facial hoje acertam em apenas 

30% dos casos. “Com o tempo, esses algoritmos ficarão melhores, mas a flexibilidade 
humana continuará a ser uma vantagem”, diz o economista Frank Levy, também do MIT. 
 

Capacidade de se reinventar 
Se a tese da complementariedade entre homens e máquinas estiver certa, a experiência 

atualmente em curso nos estaleiros do grupo coreano Daewoo é uma boa prévia do 
futuro. Funcionários estão testando exoesqueletos robóticos na construção de navios. 
Vestindo a armadura high-tech, eles são capazes de levantar peças de 30 quilos sem 

fazer o menor esforço. 
 

Embora haja opiniões divergentes na formulação de cenários para o mercado de trabalho, 
em um ponto a maioria dos estudiosos no assunto concorda: os trabalhadores do século 
21 terão de ser mais preparados para se tornar insubstituíveis. 

 
Isso vale para quem almeja exercer profissões de alta especialização e também para os 

trabalhadores manuais de atividades mais arcaicas, como os operários de estaleiros 
(atividade, diga-se, que enfrenta muitos problemas atualmente no país). 
 

De certa forma, terão de se lembrar do filósofo americano Elbert Hubbard, autor de uma 
frase que expressa a crença na capacidade do homem de se reinventar: “Uma máquina 

pode substituir 50 homens comuns. Mas nenhuma máquina substitui um homem 
extraordinário”. O dilema, especialmente para o Brasil quase parado de hoje: quantos, 

afinal, podem ser extraordinários? 



Cetip nega que eventual fusão com BM&FBovespa deverá ser anunciada em 
breve 

04/11/2015 – Fonte: R7 

 
A Cetip informou no final da terça-feira que são "inverídicas" informações publicadas pela 
imprensa de que a companhia está em negociações avançadas com a BM&FBovespa e que 

uma fusão das duas empresas deverá ser anunciada em breve. 
 

O comunicado veio depois da Cetip ter divulgado no início da terça-feira uma mensagem 
curta ao mercado afirmando apenas que foi contatada pela BM&FBovespa para "iniciar 
tratativas visando a alguma negociação entre as companhias", mas que não existia até 

então "qualquer proposta sobre os termos e condições de uma eventual associação". 
 

"Afirmações adicionais relativas à potencial associação (...) são imprecisas, dado que não 
há fato concreto além da referida tratativa preliminar", afirmou a Cetip no segundo 
comunicado divulgado apenas às 21h55 da terça-feira. 

 
"As afirmações de que 'as negociações seguem em ritmo acelerado' e que 'a união das 

duas companhias deve ser anunciada em breve' são particularmente inverídicas", 
acrescentou a Cetip. 

 

Brasil é 12º país com maior riqueza individual, diz consultoria 

04/11/2015 – Fonte: R7 

 
O Brasil foi classificado como o 12º país com maior riqueza particular do mundo por um 

estudo da consultoria New World Health. A pesquisa, chamada de "W20", resultou em um 
ranking listando os 20 países com maior "riqueza individual total" — uma estimativa da 
soma da riqueza de seus habitantes. Essa riqueza junta dinheiro, ações e propriedades. O 

estudo estimou o total da riqueza individual do Brasil em US$ 2,687 trilhões. 
 

O documento divulgado pela consultoria não esclarece os critérios usados para estimar a 
riqueza individual de cada país. 
 

Os Estados Unidos lideraram o ranking, com riqueza individual estimada em US$ 48,734 
trilhões, seguidos de China (US$ 17,254 trilhões), Japão (US$ 15,230 trilhões), Alemanha 

(US$ 9,358 trilhões) e Reino Unido (US$ 9,24 trilhões).  
 
A Índia, outro país integrante do grupo Brics de economias emergentes, ficou na 10ª 

posição, com riqueza individual em US$ 3,492 trilhões. A Rússia, que também compõe o 
bloco, ficou em 18º, com US$ 1,473 trilhão. 

 
O México, segunda maior economia da América Latina, ocupa a 15ª colocação (US$ 1,865 
trilhão). 

 
"No passado, análises usaram o PIB (Produto Interno Bruto) para medir os países mais 

ricos do mundo", disse a empresa em comunicado. 
"No entanto, isto não é correto, já que um PIB alto não se reflete necessariamente em 
grande riqueza". 

 
Riqueza per capita 

A consultoria também classificou os países pela média da riqueza per capita. Neste 
ranking, o Brasil ficou na 16ª colocação, com riqueza estimada em US$ 13,5 mil por 
pessoa. 

 

http://noticias.r7.com/economia/cetip-nega-que-eventual-fusao-com-bmampfbovespa-devera-ser-anunciada-em-breve-04112015
http://noticias.r7.com/economia/cetip-nega-que-eventual-fusao-com-bmampfbovespa-devera-ser-anunciada-em-breve-04112015
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Este ranking é liderado pela Suíça (riqueza per capita de US$ 285,1 mil), seguida por 

Austrália (US$ 204,4 mil), Estados Unidos (US$ 150,6 mil), Reino Unido (US$ 147,6 mil) 
e Suécia (US$ 146 mil). A Índia ocupa a lanterna (US$ 2,8 mil). 

 
O estudo revelou que a riqueza per capita do Brasil teve aumento de 207% nos últimos 
15 anos. Em 2000, era de US$ 4,4 mil; em 2015, estava em US$ 13,5 mil. 

 
A New World Health é uma consultoria baseada em Johanesburgo e presta serviços para 

companhias de luxo, bancos privados e investidores. 
 

Aneel julga reajuste das tarifas da Light na quinta-feira 

04/11/2015 – Fonte: R7 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai julgar o processo referente ao reajuste 
da Light na quinta-feira, 5, durante reunião extraordinária. A data de aniversário do 
reajuste da distribuidora é 7 de novembro. 

 
Mais cedo nesta terça-feira, 3, a Aneel retirou de pauta o reajuste da Light, que deveria 

ser julgado hoje. De acordo com o relator, diretor José Jurhosa, a empresa apresentou 
um recurso a respeito da usina térmica Norte Fluminense, cuja decisão teria impacto no 

índice aprovado.  
 
Como não haveria tempo de decidir sobre a questão referente à usina ainda hoje, o 

diretor retirou o reajuste da pauta. Também na quinta-feira, a Aneel vai julgar o processo 
referente à usina, de forma que o reajuste da Light possa ser calculado. 

 

Aneel espera derrubar bandeira vermelha em abril ou maio 

04/11/2015 – Fonte: R7 

 
O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Tiago de Barros Correia, 

afirmou nesta terça-feira, 3, que a expectativa do órgão regulador é de que seja possível 
que as bandeiras vermelhas deixem de vigorar em abril ou maio.  
 

Segundo ele, é possível que a conta de luz passe diretamente para a bandeira verde, sem 
cobrança adicional de valores na tarifa. "Se chegarmos a maio com um bom nível nos 

reservatórios, não vamos precisar manter as térmicas acionadas", afirmou. 
 
Segundo o diretor, se o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) fizesse a gestão do 

setor elétrico apenas por modelos computacionais, a conta de luz já poderia estar com 
bandeira amarela.  

 
No entanto, devido à necessidade de poupar água dos reservatórios das hidrelétricas, o 
ONS tem mantido as usinas térmicas em operação. 

 

MPF denuncia executivos da Valec por desvios na construção da Ferrovia Norte-
Sul 

04/11/2015 – Fonte: R7 
 

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) ofereceu denúncia, pelo crime de 
peculato, contra oito executivos envolvidos em suposto caso de superfaturamento nas 

obras de construção de trecho da Ferrovia Norte-Sul. Segundo a denúncia, os prejuízos 
aos cofres públicos chegam a quase R$ 900 mil. 
 

De acordo com o MPF/GO, após o contrato entre a Valec e a Serviços Técnicos de 
Engenharia (STE), no valor de R$ 5,4 milhões, para o serviço de Supervisão de Obras de 

Implantação da Ferrovia Norte-Sul Lote 6 (Pátio Jaraguá - km 93 ao Pátio de Uruaçu - km 

http://noticias.r7.com/economia/aneel-julga-reajuste-das-tarifas-da-light-na-quinta-feira-03112015
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269), diversos aditivos foram feitos de forma irregular causando prejuízo aos cofres 

públicos. Ao todo foram autorizados seis termos aditivos no período de 2008 a 2012. 
 

"Não há explicação técnica que demonstre que cada um dos novos itens acrescidos ao 
contrato eram necessários e por que o eram.  
 

Associado a isto, o que restou comprovado pela perícia criminal é que tais aditivos 
(modificações) causaram prejuízos aos cofres públicos (por superfaturamento)", explicou 

o procurador da República e autor da denúncia, Helio Telho Corrêa Filho.  
 
Segundo a denúncia, os executivos agiam em uma espécie de "jogo de planilha", 

"caracterizado pela quebra do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em 
desfavor da Administração por meio da alteração de quantitativos durante a execução da 

obra". 
 
Pela Valec foram denunciados os ex-diretores presidentes José Francisco das Neves e José 

Eduardo Sabóia Castello Branco; Antônio Felipe Sanchez Costa, ex-diretor presidente 
Interino; os ex-diretores de engenharia Ulisses Assad, Luiz Carlos Oliveira Machado e 

Célia Maria de Oliveira Rodrigues e, ainda, o ex-superintendente Jorge Antônio Mesquita 
Pereira de Almeida.  

 
Já pela STE, foi denunciado o seu diretor superintendente, Roberto Lins Portella Nunes. 
 

Produção de bens de capital sobe 1,0% em setembro ante agosto, revela IBGE 

04/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
A produção da indústria de bens de capital subiu 1,0% em setembro ante agosto, 
informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 4. Na 

comparação com setembro de 2014, entretanto, houve queda de 31,7%.  
 

Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF). No 
acumulado de janeiro a setembro de 2015, a produção de bens de capital caiu 23,6%. Em 
12 meses, o recuo foi de 20,4%.  

 
Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou queda de 1,2% na passagem de 

agosto para setembro. Na comparação com o nono mês ano passado, houve recuo de 
12,1%. No acumulado do ano, a queda é de 9,1%, enquanto a taxa em 12 meses está 
negativa em 7,5%.  

 
Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção caiu 5,3% em setembro ante 

agosto. Na comparação com setembro de 2014, a redução foi de 27,8%.  
 
Entre os bens de consumo semiduráveis e não duráveis, houve alta de 0,5% na produção 

em setembro ante agosto. Em relação a setembro do ano passado, foi registrada queda 
de 7,4%.  

 
Para os bens intermediários, a produção caiu 1,3% em setembro ante agosto. Na 
comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 7,2%. No acumulado do ano, 

houve recuo de 4,1%, enquanto a taxa em 12 meses ficou negativa em 3,9%.  
 

Resultados consecutivos 
O recuo de 1,3% registrado pela produção industrial brasileira em setembro ante agosto 
foi o quarto resultado negativo consecutivo, período em que acumulou uma perda de 

4,8%, informou IBGE.  
 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151104/producao-bens-capital-sobe-setembro-ante-agosto-revela-ibge/314512


Já na comparação com igual mês anterior, a queda de 10,9% verificada pela indústria em 

setembro foi a 19ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação e a mais 
acentuada desde abril de 2009, quando a retração foi de 14,1%.  

 
No fechamento do terceiro trimestre de 2015, a indústria registrou uma perda de 9,5%, 
em relação a igual período do ano anterior. Foi a sexta taxa negativa consecutiva nesse 

tipo de confronto e a queda mais acentuada desde o segundo trimestre de 2009. 
 

Média trimestral 
O índice de Média Móvel Trimestral da indústria ficou em -1,3% em setembro, informou o 
instituto. No mês anterior, a média móvel tinha sido de -1,2%, segundo os dados da PIM-

PF. 
 

Revisões 
O IBGE também revisou o dado da produção industrial do mês de agosto ante julho, de -
1,2% para -0,9%. O dado de julho ante junho também foi revisto, de -1,5% para -1,6%, 

enquanto o de junho ante maio passou de -0,8% para -1,1%. A produção de bens 
intermediários também passou por revisão. A taxa de agosto ante julho saiu de 0,2% 

para estabilidade. 
 

O que leva uma empresa a fechar - e como evitar isso 

04/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 
 

Os principais motivos que levam uma empresa a fechar as portas. 
 

Em média 25% das pequenas e médias empresas no Brasil fecham suas portas com 
apenas dois anos de atividade, sendo que com cinco anos este índice aumenta para mais 
de 50%. Os principais motivos são a falta de capital de giro, baixos lucros, alto 

endividamento e principalmente baixo nível de gestão empresarial. 
 

Há diversos outros motivos que também ajudam a explicar a alta mortalidade das 
empresas: baixa competitividade, conflito entre sócios, falta de experiência empresarial, 
altos custos e despesas, inadimplência, falta de clientes e interferências governamentais. 

  
O ano de 2015 tem sido um dos piores anos para as empresas brasileiras. A forte crise 

política associada à leniência do governo para implantar um processo de reestruturação 
administrativa com impactos relevantes sobre os gastos governamentais produziu uma 
crise econômica que nos afetará por diversos anos.  

 
O que estamos passando neste momento é apenas o início de uma fase dura que terá 

enormes impactos e consequências na sustentabilidade financeira das companhias e no 
desenvolvimento da nossa sociedade. 
 

A atual gestão governamental vem há muito tempo orgulhando-se de ter conseguido 
avanços no desenvolvimento das empresas e no combate à pobreza, porém infelizmente 

teremos nos próximos tempos um retrocesso importante que provavelmente consumirá 
grande parte da evolução social e empresarial dos últimos anos. 
 

Recentemente a Serasa divulgou que quase 50% das empresas brasileiras têm algum tipo 
de atraso de pagamentos.  

 
A alta da inadimplência de forma acelerada é um indício muito negativo de que 
precisamos reagir para conseguirmos manter nossas companhias estáveis. O que fazer 

para não corrermos o risco de comprometê-las? A melhor forma é prevenir-se para não 
chegar a situações de risco insustentáveis. 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/25917/o-que-leva-uma-empresa-a-fechar-e-como-evitar-isso/


Uma boa forma de prevenção é desenvolver um plano de negócios de curto e médio 

prazos que leve em consideração como a companhia se desenvolverá. Este planejamento 
deve contemplar um fluxo de caixa das operações, análise de rentabilidade e 

principalmente um plano de ação que deve ser executado com o máximo de disciplina. 
Companhias que planejam e que são bem controladas e estáveis financeiramente têm 
geralmente maior chance de sucesso. 

 
Seguem algumas dicas de como prevenir-se e melhorar a administração de sua 

companhia: aumentar controle de resultados, fazer planejamento financeiro, reduzir 
riscos, separar conta corrente pessoal da conta da empresa, distribuir lucros somente 
quando a companhia estiver estável, reduzir obstinadamente custos e despesas, reduzir 

capital de giro empregado em estoque e contas a receber, manter caixa de segurança, 
melhorar relacionamento bancário e criar parcerias com fornecedores. 

 
Mantenha o arrojo comercial, mas com conservadorismo financeiro. Tente adequar suas 
finanças pessoais com a capacidade de geração de caixa da companhia, sem descuidar do 

seu crescimento, pois ele que garantirá a sustentabilidade dos seus futuros ganhos. 
 

Entretanto, o que fazer quando a companhia está mal? O primeiro passo é diagnosticar os 
principais problemas e montar um plano de reestruturação com duas fases: de ações 

emergenciais e de estabilização.  
 
Geralmente a principal ação emergencial é a de se conseguir mais recursos financeiros. As 

formas mais rápidas para conseguirmos caixa extra são: venda de ativos da companhia 
ou mesmo dos sócios, busca de empréstimos com garantia de bens pessoais, redução 

acelerada de estoques e venda de participação acionaria.  
 
Contudo, garantir o caixa para a fase emergencial não é suficiente. É necessário atacar as 

origens dos problemas que levaram a empresa a chegar nesta situação. 
 

É muito difícil empreender no Brasil. O custo brasil, as altíssimas taxas de juros e de 
impostos, os altos gastos com logística, burocracia, corrupção e a volatilidade cambial 
impõem aos empresários enormes desafios de gestão, porém em todo país em 

desenvolvimento há inúmeras oportunidades para empreender.  
 

Como os riscos são altos, os melhores negócios tendem a apresentar ótimo potencial de 
rentabilidade. 
 

Qualquer crise é algo muito ruim para o desenvolvimento do país e de sua sociedade, 
porém se há algo de positivo que podemos aprender com este processo é conseguirmos 

sobreviver, mesmo em situações adversas.  
 
Infelizmente diversas companhias deixarão o mercado nos próximos tempos, desta forma, 

as mais preparadas e competitivas conseguirão sobressair-se e certamente se 
fortalecerão. 

 
Muitos empreendedores estão vendo a crise como uma oportunidade de ganhar espaço de 
competidores vulneráveis ou mesmo de comprá-los por preços mais baixos.  

 
De qualquer forma é muito importante neste momento mantermos o positivismo, 

considerando que esta crise será apenas mais uma das diversas que passamos e que, 
com planejamento, gestão e foco no crescimento, nossas empresas se manterão com as 
portas abertas por diversas gerações.  

 
Ricardo Mollo é empreendedor, professor de finanças dos cursos certificates do 

Insper e PhD candidate na University of London 
 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/estoque
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros


Não terceirize o desenvolvimento da liderança 

04/11/2015 – Fonte: Época Negócios 
 

  
 
 

 
 

 
 

Lugar comum é acreditar que as lideranças têm um papel central na busca por sucesso e 

competitividade nas empresas. Se fosse verdade, então se deveria dedicar tempo e 
esforço adequados para garantir isso.  

 
Mas é o que raramente acontece. As companhias parecem não se esforçar muito para 
pensar e desenvolver processos internos para esse fim. Elas preferem terceirizar! 

Nas últimas décadas, criou-se, no Brasil e em vários países, uma nova e bilionária 
indústria: a que produz líderes e gerentes para as maiores empresas – a indústria de 

manufatura de líderes.   
 

Toda indústria precisa ter um produto e de um processo para poder entregar esse produto 
aos clientes. Mas qual é o produto dessa indústria? Qual é o processo? O que esperam os 
clientes? As empresas-clientes, que enviam o seu pessoal (“matéria-prima”) para serem 

“processados” nessa indústria, creem estar investindo recursos na formação de melhores 
líderes. 

 
Essa indústria tem as suas próprias “fábricas”: confortáveis instalações com salas de aula, 
bibliotecas, restaurantes - onde os participantes são “processados” através de algumas 

atividades, como cursos e palestras.  
 

Conhecem casos de sucesso do tipo “o que faz a Google ou a Apple serem tão exitosas”, 
ouvem outras histórias envolventes, aprendem teorias de gestão para criar e gerenciar 
uma empresa de sucesso ou uma carreira exitosa, aprendem sobre os estilos de liderança 

de sucesso e“praticam” em estudos de casos.  
 

Se medirmos o sucesso dessa indústria pela quantidade de recursos envolvidos e pela 
quantidade de dinheiro gerado, diríamos que ela é extremamente bem-sucedida. São 
milhares de cursos de MBA, de especialização, de programas de um dia ou de várias 

semanas, de retiros, de “boot camps” etc. Livros, artigos, blogs, materiais didáticos e 
outros são produzidos para apoiá-la.   

 
O propósito dessa indústria seria gerar melhores líderes. Se medirmos o sucesso a partir 
daí, poderíamos ter algumas dúvidas. Na verdade, há muitas evidências empíricas que 

mostram que não se tem criado melhores líderes. 
 

Quando uma empresa manda um colaborador para fora, para outra instituição, para que 
ele se desenvolva como líder, ela está terceirizando a formação de seu pessoal-chave. 
Isso significa, então, que, usando um jargão comum nas escolas de negócio, essa 

atividade não faz parte do “core business”. 
 

Grande erro. Deveria. Desenvolver capacitações e líderes é papel essencial da empresa e 
deve estar embutido no seu sistema de gestão. Um dos problemas gerados é que o 
aprendido nesses programas e atividades diverge, muitas vezes, das necessidades reais 

da empresa.  
 

http://epocanegocios.globo.com/colunas/Enxuga-Ai/noticia/2015/11/nao-terceirize-o-desenvolvimento-da-lideranca.html


Por exemplo, nas instituições, fala-se na importância da ética e transparência ou de 

líderes servidores modestos com inteligência emocional desenvolvida. Ou que saibam 
trabalhar em grupo. 

 
Na prática, vemos as mesmas empresas que pagam para suas lideranças aprenderem 
fora, na prática, demandando comportamentos anti-éticos e líderes que são promovidos a 

partir do tamanho de seus egos e de suas arrogâncias e autoritarismos. E que puxam o 
tapete dos colegas para se promover em vez de ajudar e promover. 

 
Ou o contrário, quando os programas externos ensinam que o líder tem de ser arrojado e 
agressivo, e a empresa quer um líder solidário e humanista. A empresa escolhe entre os 

seus “melhores” – ou os chamados “high potential” – para esses programas.  
 

Em alguns casos, se o escolhido levar a sério o que aprendeu, ao voltar à companhia, 
poderá se tornar “sem potencial”. Mas, na prática, esses programas criam apenas um 
verniz que os “recém-processados” líderes aprendem para seguir em frente. E, assim, 

acabam tendo pouca utilidade real. 
 

Lembrando ainda que, em muitos casos, esses programas servem para “networking” e 
que podem virar oportunidades de trabalho em outros lugares, perdendo-se o 

investimento feito. Acreditamos que cada empresa precisa, ela própria, desenvolver seus 
processos internos para desenvolver, capacitar e ensinar seus líderes. 
 

Todo líder deve ser um coach, que precisa ensinar o método de solução de problemas na 
prática, a partir daquilo que é importante, e ajudar a fazer melhorias para tornar o 

desempenho da empresa cada vez mais competitivo. Os valores da empresa e os estilos 
de liderança são incutidos e aprendidos na prática, no dia a dia. Trabalho em equipe feito 
concretamente. Líderes que aprendem e se desenvolvem ao mesmo tempo em que 

ensinam. 
 

A companhia precisa definir que estilo e qualidade de liderança espera, acredita e 
valoriza. E ensinar e praticar isso no dia a dia, resolvendo os problemas concretos de 
maneira cada vez melhor e com mais profundidade. As empresas precisam estimular o 

aprendizado permanente de todos os seus colaboradores. E apoiar a qualificação deles, 
em particular dos seus líderes. 

 
Terceirizar o desenvolvimento dos líderes custa muito caro e não é muito eficaz. As 
empresas devem fazer isso internamente. 

 
PS. Uma crítica acadêmica à indústria da liderança foi feita recentemente por Jeffrey 

Pfeffer, em “Leadership BS”.  
 
(José Roberto Ferro é presidente do Lean Institute Brasil, escreve às terças-feiras). 

 

Número de contas correntes subiu 60% nos últimos 8 anos, diz BC 

04/11/2015 – Fonte: R7 
 
O diretor de Administração e Relações Institucionais e Cidadania do Banco Central, Luiz 

Edson Feltrim, salientou nesta quarta-feira, 4, que, nos últimos oito anos, o Brasil passou 
por grande transformação financeira e social. Nesse período, de acordo com ele, houve 

aumento do número de clientes de quase 45% no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e o 
número de contas correntes subiu 60%. 
 

"Reflexo disso, o Brasil ficou em terceiro lugar no ranking de inclusão financeira entre 
países emergentes", ressaltou. "Mas temos muito ainda que avançar", continuou durante 

abertura do Fórum de Cidadania Financeira, realizado em Brasília. A previsão era que o 

http://www.lean.org.br/
http://noticias.r7.com/economia/numero-de-contas-correntes-subiu-60-nos-ultimos-8-anos-diz-bc-04112015


presidente do BC, Alexandre Tombini, abrisse o evento, mas a programação mudou, 

Tombini cumpre agenda interna na instituição e Feltrim o substitui. 
 

De acordo com o diretor, a capilaridade do SFN é um dos pilares do avanço do setor. 
Segundo ele, o internet banking foi primordial nas relações entre instituições e clientes, 
com um crescimento médio de 16% ao ano entre 2010 e 2014.  

 
No ano passado, o uso da internet correspondeu a 39% de todas as transações 

financeiras realizadas no País. Agradecendo os patrocinadores, Feltrim destacou que 
parceria é palavra-chave para economia financeira. 
 

Educação financeira 
O diretor do BC defendeu a educação financeira como forma de contribuir para a 

cidadania e para a eficiência da economia. Segundo ele, as parcerias com setores público 
e privado são fundamentais para a promoção da cidadania financeira.  
 

Feltrim também anunciou que o BC irá promover um prêmio para estimular pesquisas 
voltadas para economia e finanças. O regulamento, segundo ele, será publicado ainda 

nesta quarta-feira no site da instituição. "O premio será dado anualmente a trabalhos de 
alta qualidade técnica. O tema deste ano é política monetária", explicou. 

 
Cooperativas de crédito 
O Banco Central publicou nesta quarta no BC Correio a circular 3.771, que trata das 

cooperativas de crédito. Ao mesmo tempo, no evento em Brasília, Feltrim comentou a 
novidade. "Publicamos circular que enquadra cooperativas em três categorias. Teremos, a 

partir de agora, cooperativas clássicas, de capital e crédito e plenas", citou. 
 
A circular estabelece os procedimentos a serem observados pelas cooperativas de crédito 

na instrução dos processos de solicitação de autorização para constituição e 
funcionamento; mudança de categoria; alteração das condições de associação, da área de 

atuação e outras reformas estatutárias; exercício de cargos em órgãos estatutários; 
fusão, incorporação e desmembramento; e cancelamento da autorização para 
funcionamento. São o foco do documento confederação de centrais e sistema cooperativo. 

 
A circular entra em vigor nesta quarta, revoga a de número 3.502 e é assinada pelos 

diretores de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural, 
Sidnei Corrêa Marques; de Regulação, Otávio Damaso; e de Fiscalização, Anthero 
Meirelles. O BC Correio traz também um anexo com a relação de documentos e 

informações necessários à instrução de processos. 
 

Além disso, a instituição divulgou um comunicado (28.684) com o enquadramento prévio 
das cooperativas de crédito em funcionamento.  
 

"Dessa forma, no prazo de até noventa dias contados a partir da data deste comunicado, 
as cooperativas de crédito que não concordarem com o referido enquadramento deverão 

solicitar a mudança da categoria indicada", trouxe o documento. Se não houver 
manifestação por parte da cooperativa de crédito nesse prazo, o BC entenderá que a 
instituição concordou com o enquadramento divulgado nesta quarta. 

 


