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 BC DIVULGA BOLETIM REGIONAL COM DESEMPENHO DA ECONOMIA EM 5 REGIÕES 

 GM DEVE INVESTIR US$ 100 MI NA COLÔMBIA E EXPORTAR PARA O BRASIL 

 PESQUISA SPC/CNDL INDICA CRESCIMENTO DA CONFIANÇA DO PEQUENO 

EMPRESÁRIO 

 VIETNÃ TEM INTERESSES COMERCIAIS NO PARANÁ 

 SISTEMA FIEP ENCERRA CICLO DE PLANEJAMENTO E DEFINE PRIORIDADES PARA 

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA 

 MONTADORAS TÊM PERDA BILIONÁRIA NO BRASIL E MERCADOS VIZINHOS 

 TAXA DE JURO NO BRASIL É PORNOGRÁFICA, DIZ PRESIDENTE DO SEBRAE 

 PREFEITOS PEDEM SUSPENSÃO DO FECHAMENTO PARCIAL DA USIMINAS EM 

CUBATÃO 

 PROJEÇÃO PARA TAXA DE JUROS EM 2016 É MANTIDA, MAS ESTIMATIVA DE 

INFLAÇÃO SOBE A 6,29% 

 BRASIL CRIA UMA MEDIDA PROTECIONISTA A CADA 17 DIAS, DIZ OMC 

 APESAR DE QUEDA NAS EXPORTAÇÕES, BALANÇA COMERCIAL REGISTRA 

SUPERÁVIT EM OUTUBRO 

 ARTIGO: O AFETO QUE SE ENCERRA 

 GOVERNO AGE PARA TENTAR IMPEDIR GREVE DOS CAMINHONEIROS NA SEGUNDA-

FEIRA (9) 

 23.ª FEIRA DE FRANQUIAS TRAZ A CURITIBA BOAS OPORTUNIDADES DE 

NEGÓCIO 

 GREVE DE PETROLEIROS AFETA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 

 OAB PEDE À FAZENDA QUE PRORROGUE PRAZO DE PAGAMENTO DO ESOCIAL 

 BEMATECH E TOTVS ANUNCIAM PRIMEIROS PRODUTOS APÓS AQUISIÇÃO 
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 CESTA BÁSICA APRESENTA QUEDA DE 1,85% EM CURITIBA 

 MÁQUINA DE MOER ESPERANÇA 

 COMPANHIAS AÉREAS LANÇAM PROGRAMA DE FIDELIDADE PARA PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS 

 TOYOTA TEM ALTA DE 26% NO LUCRO OPERACIONAL DO TRIMESTRE, MAS 

PREVISÃO DE VENDAS CAI 

 BRASILEIRO VÊ PIORA NO MERCADO DE TRABALHO, SEGUNDO INDICADOR DE 

DESEMPREGO 

 DILMA SANCIONARÁ REGRA ALTERNATIVA A FATOR PREVIDENCIÁRIO, MAS 

VETARÁ DESAPOSENTAÇÃO 

 CLIFFS, MINERADORA DOS EUA LIDERADA POR UM BRASILEIRO, FRUSTRA 

INVESTIDORES 

 FABRICANTES TENTAM DRIBLAR DEMANDA FRACA COM MAIOR CONTROLE DOS 

CUSTOS 

 CIENTISTAS CRIAM VIDRO QUASE TÃO RESISTENTE QUANTO O AÇO 

 PRESSIONADA POR AUTOMÓVEIS, PRODUÇÃO INDUSTRIAL TEM PIOR MÊS DE 

SETEMBRO DA SÉRIE 

 GENERAL MOTORS ASSUME LIDERANÇA DE VENDAS EM OUTUBRO 

 ÍNDIA CONSTATA VIOLAÇÃO DE EMISSÕES POR CARROS A DIESEL DA 

VOLKSWAGEM 

 EMPRESÁRIOS DO SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VEEM CENÁRIO 

REGULAR EM NOVEMBRO 

 COBRE OPERA EM QUEDA, DIANTE DO DÓLAR VALORIZADO 

 ESCASSEZ DE CRÉDITO AFETA MAIS PEQUENOS NEGÓCIOS, APONTA PESQUISA DO 

SEBRAE 

 CAMPANHA QUER TORNAR ESC ITEM OBRIGATÓRIO 

 MARCOPOLO ANUNCIA COMPRA DA CONCORRENTE NEOBUS 

 CARROS TURBINADOS VÃO SUPERAR OS PESADOS EM BREVE 

 NOVO PATAMAR DO CÂMBIO DEVE FAVORECER REGIÕES QUE EXPORTAM MAIS, 

AVALIA BC 

 TESTE EM USO REAL PODE TIRAR DE LINHA CARROS DIESEL NA EUROPA 

 VENDAS DE CARROS USADOS CRESCEM 5,9% NO ANO 

 NISSAN APURA ALTA DE 37,4% DO LUCRO LÍQUIDO ATÉ SETEMBRO 

 VALE CORTA US$ 2 BILHÕES DE SEU MAIOR PROJETO, EM CARAJÁS 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/cesta-basica-apresenta-queda-de-185-em-curitiba-5ft90xipdkqkvosuxn6mr3oqa
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2015/11/1702340-maquina-de-moer-esperanca.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/2015/11/1702101-companhias-aereas-lancam-programa-de-fidelidade-para-pequenas-e-medias-empresas.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/2015/11/1702101-companhias-aereas-lancam-programa-de-fidelidade-para-pequenas-e-medias-empresas.shtml
http://noticias.r7.com/economia/toyota-tem-alta-de-26-no-lucro-operacional-do-trimestre-mas-previsao-de-vendas-cai-05112015
http://noticias.r7.com/economia/toyota-tem-alta-de-26-no-lucro-operacional-do-trimestre-mas-previsao-de-vendas-cai-05112015
http://noticias.r7.com/economia/brasileiro-ve-piora-no-mercado-de-trabalho-segundo-indicador-de-desemprego-05112015
http://noticias.r7.com/economia/brasileiro-ve-piora-no-mercado-de-trabalho-segundo-indicador-de-desemprego-05112015
http://noticias.r7.com/economia/dilma-sancionara-regra-alternativa-a-fator-previdenciario-mas-vetara-desaposentacao-04112015
http://noticias.r7.com/economia/dilma-sancionara-regra-alternativa-a-fator-previdenciario-mas-vetara-desaposentacao-04112015
http://br.wsj.com/articles/SB11020885652451364313004581336033039058912?tesla=y
http://br.wsj.com/articles/SB11020885652451364313004581336033039058912?tesla=y
http://www.dci.com.br/industria/industria-dribla-crise-com-estrategia-de-custos-e-precos-id507009.html
http://www.dci.com.br/industria/industria-dribla-crise-com-estrategia-de-custos-e-precos-id507009.html
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13700-cientistas-criam-vidro-quase-tao-resistente-quanto-o-aco
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13699-pressionada-por-automoveis-producao-industrial-tem-pior-mes-de-setembro-da-serie
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13699-pressionada-por-automoveis-producao-industrial-tem-pior-mes-de-setembro-da-serie
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13698-general-motors-assume-lideranca-de-vendas-em-outubro
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0ST32Q20151104
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0ST32Q20151104
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151105/empresarios-setor-materiais-construcao-veem-cenario-regular-novembro/314899
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151105/empresarios-setor-materiais-construcao-veem-cenario-regular-novembro/314899
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20151105/cobre-opera-queda-diante-dolar-valorizado/314896
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=escassez_de_credito_afeta_mais_pequenos_negocios,_aponta_pesquisa_do_sebrae&id=162104
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=escassez_de_credito_afeta_mais_pequenos_negocios,_aponta_pesquisa_do_sebrae&id=162104
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22971/campanha-quer-tornar-esc-item-obrigatorio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22970/marcopolo-anuncia-compra-da-concorrente-neobus
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22969/carros-turbinados-vao-superar-os-pesados-em-breve
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151105/novo-patamar-cambio-deve-favorecer-regioes-que-exportam-mais-avalia/314913
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151105/novo-patamar-cambio-deve-favorecer-regioes-que-exportam-mais-avalia/314913
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22968/teste-em-uso-real-pode-tirar-de-linha-carros-diesel-na-europa
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22967/vendas-de-carros-usados-crescem-59-no-ano
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22966/nissan-apura-alta-de-374-do-lucro-liquido-ate-setembro
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20151105/vale-corta-bilhoes-seu-maior-projeto-carajas/314915


 CÂMARA DERRUBA OBRIGAÇÃO DE INFORMAR PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO À 

RECEITA FEDERAL 

 BOSCH ESTUDA TRANSFERIR PARTE DA PRODUÇÃO DE CURITIBA PARA A ÍNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: BACEN 

 

 

BC divulga boletim regional com desempenho da economia em 5 regiões 

05/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

O Boletim Regional divulgado na manhã desta quinta-feira, 5, pelo Banco Central trouxe o 
desempenho da atividade econômica nas cinco regiões do País no trimestre encerrado em 

agosto na comparação com os três meses terminados em maio.  
 
De acordo com o documento, o Índice de Atividade Econômica Regional da Região Centro-

Oeste teve baixa de 0,6% no período, depois de já ter caído 0,7% na mesma base de 
comparação, com dados dessazonalizados. 

 
De acordo com o BC, o destaque da região foram os resultados negativos da construção 
civil, das vendas do comércio, do setor de serviços e do mercado de trabalho.  

 
"Ressalte-se que a região tem apresentado desempenho superior à média do país, 

trajetória que poderá ser favorecida, nos próximos trimestres, pelos impactos do novo 
patamar da taxa de câmbio sobre as respectivas exportações", afirma o documento.  
 

O IBCR-N, do Norte, recuou 1,5% no período, mesmo porcentual verificado na edição 
anterior do boletim regional.  

 
Na região, de acordo com o BC, a atividade econômica foi condicionada, no trimestre 

encerrado em agosto, pelas retrações observadas na produção industrial, nas vendas do 
comércio e na construção civil.  
 

"Vale destacar que a balança comercial da região foi superavitária nos nove primeiros 
meses do ano, mas registrou resultado 35,0% inferior ao de igual intervalo de 2014."  

 
O documento salientou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas recuou 3,2% no 
segundo trimestre do ano em relação a igual período de 2014, de acordo com a Secretaria 

CÂMBIO 

EM 05/11/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,782 3,782 

Euro 4,110 4,112 
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de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLAN-

CTI/AM). 
 

"Essa evolução refletiu, em especial, os resultados negativos observados nas vendas do 
comércio e nas indústrias de equipamentos de informática e eletrônicos e de veículos", 
trouxe o documento. 

 
No Nordeste, de acordo com o BC, ocorreram recuos no PIB das três principais economias 

da região, no segundo trimestre do ano.  
 
A retração atingiu 1,9% na Bahia, ressaltando-se o impacto do recuo de 13,5% na 

produção da indústria de transformação; 3,9% no Ceará, sensibilizada pela redução de 
22,0% na produção agropecuária, decorrente do impacto de condições meteorológicas 

adversas. Em Pernambuco, a retração foi de 3,4. 
  
"Em termos mais abrangentes, a atividade econômica do Nordeste foi condicionada, no 

trimestre encerrado em agosto, por retrações importantes nas vendas do comércio e na 
produção industrial, que exerceram desdobramentos negativos sobre o mercado de 

trabalho - a economia nordestina eliminou 42,9 mil empregos formais no trimestre, ante 
criação de 48,9 mil vagas em igual período de 2014.  

 
Com isso, o IBCR-NE recuou 0,9% em relação ao trimestre finalizado em maio, quando já 
havia caído 0,2%, no mesmo tipo de comparação, de acordo com dados 

dessazonalizados. 
 

Sobre o Sudeste, o BC mostrou que os PIB de Minas Gerais e de São Paulo recuaram 
1,5% e 2,6%, respectivamente, no segundo trimestre de 2015, em relação ao primeiro, 
destacando-se o impacto do desempenho negativo da indústria.  

 
"A atividade econômica da região em termos agregados permaneceu influenciada, no 

trimestre encerrado em agosto, pelo cenário de pessimismo dos agentes econômicos e 
pela deterioração do mercado de trabalho." 
 

As retrações da produção industrial e das vendas do comércio foram evidenciadas, 
conforme o BC, na trajetória do IBCR-SE, que contraiu 0,8% em relação ao trimestre 

finalizado em maio, quando recuara 1,3%, no mesmo tipo de comparação, de acordo com 
dados dessazonalizados.  
 

No Sul, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2015, em 
relação ao primeiro, evolução decorrente, em especial, do desempenho favorável da 

agropecuária, que repercutiu a concentração da colheita da soja, no período. 
 
Os principais indicadores da atividade do Sul evidenciam, no entanto, continuidade do 

processo de desaquecimento da economia da região.  
 

"Nesse sentido, em ambiente de moderação no crédito e de deterioração do mercado de 
trabalho, destacou-se, no trimestre encerrado em agosto, o impacto dos desempenhos 
negativos do comércio e da indústria, mitigado parcialmente pelas trajetórias da 

agricultura e da balança comercial."  
 

Nesse cenário, segundo o BC, o IBCR-S recuou 2,8% em relação ao trimestre finalizado 
em maio, quando decrescera 0,1%, neste tipo de comparação, segundo dados 
dessazonalizados. 

 
 

 
 

 



GM deve investir US$ 100 mi na Colômbia e exportar para o Brasil 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

A General Motors informou nesta quarta-feira (4) que espera investir US$ 100 milhões na 
Colômbia nos próximos quatro anos como parte de um plano para exportar duas mil 
unidades para o Brasil entre 2017 e 2018. Por aqui, a GM deixou de fabricar o Celta. O 

modelo de entrada, Classic, é importado da Argentina. 
 

O anúncio foi feito por dirigentes da montadora no final de um encontro com o presidente 
colombiano Juan Manuel Santos e a ministra do Comércio, Indústria e Turismo, Cecilia 
Álvarez.  

 
“Os investimentos que temos programados para estes e outros projetos nos próximos 

quatro anos são cerca de US$ 100 milhões. Provavelmente contrataremos mais pessoal e 
dependendo da dinâmica do mercado colombiano, sem dúvidas vamos precisar de mais 
funcionários,” disse o presidente da GM Colombia, Jorge Mejía. 

 
“Vamos tentar continuar o fluxo de comércio com o Equador e com os anúncios feitos com 

a negociação com o Brasil temos planos de exportar por dois anos.  
 
Vamos começar um projeto que nos permitirá exportar duas mil unidades entre 2017 e 

2018 para o Brasil,” afirmou Mejía, citado em relatório do Sistema de Informações do 
Governo. A General Motors é a principal montadora da Colômbia, com 25% do mercado. 

 
Colômbia e Brasil assinaram acordo no mês passado permitindo a cada país exportar até 

50 mil unidades de veículos ao ano, até chegar a um acordo de livre comércio sobre esse 
setor. 
 

Pesquisa SPC/CNDL indica crescimento da confiança do pequeno empresário 

05/11/2015 – Fonte: EM.com 
 

O Indicador de Confiança do Micro e Pequeno Empresário (ICMPE), calculado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL), registrou 38,72 pontos em outubro – um pouco acima dos 37,62 pontos de 
setembro, mas abaixo do nível neutro de 50 pontos, numa escala até 100. 
 

Os dados foram divulgados hoje pela economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.  
 

Segundo ela, os números evidenciam um cenário recessivo e pouco animador para os 
empresários, mas o índice colhido foi ligeiramente melhor em relação à expectativa da 
economia interna para os próximos seis meses. 

 
Saiba mais 

De acordo com Marcela, a conjuntura econômica afeta a confiança dos pequenos 
varejistas, que sentem impacto imediato em seus negócios. Somado a isso, a confluência 
negativa dos principais indicadores econômicos resulta em pessimismo. 
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Dos 800 empresários consultados em todo o país, 85,88% disseram acreditar que as 

condições econômicas se deterioraram nos últimos seis meses e 31% estão confiantes no 
futuro da economia. 

 
O ICMPE é composto mensalmente pelo Indicador de Condições Gerais (ICG) e pelo 
Indicador de Expectativas. O ICG, que mede a percepção do empresário sobre a trajetória 

da economia e de seu negócio nos últimos seis meses, registrou 23,34 pontos em 
outubro, ante 22,82 em setembro. 

 
O Indicador de Expectativas demonstrou mais confiança, com 47,13% dos entrevistados 
animados com o futuro de seus negócios. Conforme Marcela Kawauti, “as expectativas 

podem estar favorecidas pela proximidade do fim do ano”, época em que as vendas 
costumam ser maiores. 

 

Vietnã tem interesses comerciais no Paraná 

05/11/2015 – Fonte: Agência Fiep 

 

 
 
Pela segunda vez no Brasil em 2015, o embaixador do Vietnã e uma comitiva de 
autoridades e empresários do setor de alimentos e metal mecânico estiveram na 

Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), no último dia 28.   A missão visa estreitar 
negócios e fechar parcerias com empresas paranaenses. 

 
O superintendente da Fiep Reinaldo Tockus recepcionou a missão. “Nós queremos 

aproximar a indústria, especialmente dos setores metal mecânico e de alimentos. 
Também prospectar investidores para o Paraná ou que queiram ter negócios 
compartilhados com empresários paranaenses”, explicou Tockus. 

 
O embaixador do Vietnã, Nguyen Van Kien, fez uma apresentação sobre o país, agradeceu 

a receptividade da Fiep e disse que missões são importantes para levar informação.  
“Falta conhecimento mútuo entre os países. Esse encontro é importante para 
conhecermos e identificarmos oportunidades”, ressaltou. 

 
Sobre o Vietnã 

O Vietnã ocupa a 22ª posição na lista dos países que o Paraná mais exporta, sendo o 
principal produto o milho em grão, exceto para semeadura, com 38,85% de participação. 
Na importação, o país ocupa a 38ª posição no ranking e tem nas placas de memória o 

principal produto, com 78,84% do total.  
 

O levantamento, referente ao período de janeiro a julho de 2015, é elaborado pelo Centro 
Internacional de Negócios do Paraná (CIN-PR), com base nos dados Ministério de 
Desenvolvimento e Comércio Exterior e da Secretaria de Comércio Exterior. 

 
O Vietnã, que antes possuía uma economia essencialmente agrícola, exporta produtos 

relacionados à confecção de artigos de vestuário e acessórios (12,64%), fabricação de 
calçados (9,43%), fabricação de equipamentos de comunicação (7,71%) e extração de 
petróleo e gás natural (7,20%). O levantamento considera dados de 2012 e foi elaborado 

pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 
 

http://www.agenciafiep.com.br/noticia/vietna-tem-interesses-comerciais-no-parana/
http://www.agenciafiep.com.br/wp-content/uploads/2015/11/vietna0311152.png


Sistema Fiep encerra ciclo de planejamento e define prioridades para 
competitividade da indústria 

05/11/2015 – Fonte: Agência Fiep 

 
Tributação, melhoria da gestão e da produtividade das empresas, capacitação do capital 
humano e relações trabalhistas são os principais desafios para o setor atualmente, na 

opinião de empresários 
 

Simplificar e desonerar a carga tributária, aumentar a produtividade e melhorar a gestão 
das empresas, capacitar o capital humano e modernizar as relações trabalhistas são os 
principais desafios que a indústria paranaense deve superar para a retomada de sua 

competitividade.  
 

Essas foram as prioridades apontadas por lideranças industriais de todas as regiões do 
Estado que, desde o dia 20 de outubro, participaram de uma série de encontros de 
Planejamento Estratégico do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). A sexta 

e última reunião foi realizada nesta terça-feira (3), com empresários da capital e Região 
Metropolitana.  

 
Durante os encontros – que além de Curitiba ocorreram também em Pato Branco, 

Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa – os participantes foram convidados a eleger, 
dentro 30 desafios ligados a 12 fatores-chave, as questões que mais impactam a 
competitividade do setor industrial atualmente.  

 
O presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo, explica que os resultados consolidados 

desses encontros servirão para nortear o trabalho da nova diretoria da entidade, que no 
dia 18 de setembro foi empossada para um mandato de quatro anos. 
 

“Percorremos o Paraná todo com esses seis encontros e foram muitas contribuições”, 
afirma Campagnolo. “A gente percebe que, de uma região para outra, não mudam muito 

as preocupações, elas são muito parecidas. Mas o que nos chama a atenção é que uma 
grande parte dessas preocupações está dentro daquilo que o Sistema Fiep pode fazer por 
meio do Sesi, do Senai e do IEL, por nossas linhas de ação e por nossos programas”, 

acrescenta, referindo-se especialmente a questões ligadas à melhoria da gestão e 
produtividade das empresas e à capacitação de profissionais para a indústria. 

 
Sobre os fatores que dependem essencialmente de decisões políticas, como tributação e 
relações do trabalho, o presidente do Sistema Fiep afirma seguirá se posicionando e 

buscando articulação junto a diferentes esferas do poder público para alcançar melhorias 
no ambiente de negócios do Paraná e do Brasil. Nesse trabalho, ele pede união de todo o 

setor industrial. 
 
“O industrial precisa perceber que, por meio do Sistema Fiep e dos sindicatos industriais, 

podemos nos movimentar e alcançar resultados. Para isso a gente precisa trabalhar 
coletivamente, com muita união”, ressalta Campagnolo. 

 
Ele afirma, ainda, que os resultados da nova rodada de planejamento estratégico se 
somarão a outros trabalhos já realizados pelo Sistema Fiep com vistas ao crescimento do 

setor industrial paranaense.  
 

Entre eles, o documento Propostas para a Competitividade da Indústria Paranaense – 
Recomendações para Política Industrial, elaborado no ano passado e entregue aos 
candidatos que concorriam nas eleições.  

 
“Esses trabalhos são um norte para os quatro anos desta nova gestão no Sistema Fiep”, 

diz. 
 

http://www.agenciafiep.com.br/noticia/sistema-fiep-encerra-ciclo-de-planejamento-e-define-prioridades-para-competitividade-da-industria/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/sistema-fiep-encerra-ciclo-de-planejamento-e-define-prioridades-para-competitividade-da-industria/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/encontro-em-pato-branco-abre-nova-caravana-de-planejamento-estrategico-do-sistema-fiep/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/liderancas-do-oeste-apontam-tributacao-relacoes-de-trabalho-e-produtividade-como-desafios-para-a-industria/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/caravana-de-planejamento-estrategico-do-sistema-fiep-chega-a-maringa/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/industrial-deve-estar-atento-a-oportunidades-para-superar-a-crise-diz-campagnolo/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/tributacao-produtividade-e-educacao-sao-fatores-que-preocupam-empresarios-dos-campos-gerais/
http://www.fiepr.org.br/uploadAddress/versao_DIGITAL%5b56237%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/uploadAddress/versao_DIGITAL%5b56237%5d.pdf


Resultado regional 

Além de consolidar os resultados gerais de todo o Paraná, o encontro em Curitiba também 
mostrou quais são as principais preocupações dos industriais da capital e Região 

Metropolitana.  
 
A busca por uma indústria com níveis globais de produtividade foi o desafio mais votado. 

Em seguida apareceram a simplificação e desoneração da carga tributária; a criação de 
uma nova geração de industriais; a geração de capital humano preparado para retomada 

do crescimento; e a melhora da infraestrutura logística e de tecnologias da informação e 
comunicação. 
 

Conheça abaixo os 30 desafios, divididos em 12 fatores-chave, analisados pelos 
industriais paranaenses durante os encontros de Planejamento Estratégico do Sistema 

Fiep: 
 
Produtividade 

- Indústria de produtividade global 
- Excelência na gestão industrial 

Educação 
- Nova geração de industriais 

- Capital humano preparado para retomada do crescimento 
- Protagonismo em PD&I para a indústria 
Meio ambiente e sociedade 

- Negócios industriais sustentáveis 
- Saúde e bem estar dos trabalhadores 

Política e gestão pública 
- Política industrial para o Paraná 
- Novos caminhos para o desenvolvimento industrial 

- Profissionalização da gestão pública 
- Pacto industrial anticorrupção 

Financiamento produtivo 
- Fortalecimento da indústria instalada 
- Atração e retenção de investimentos 

Mercados 
- Internacionalização da indústria paranaense 

- Diversificação da indústria paranaense 
- Expansão para o mercado interno 
- Multiplicação do empreendedorismo industrial 

- Cooperação para a competitividade 
Inovação 

- Territórios inovadores 
- Soluções para a indústria 
- Tecnologias e modelos de negócios disruptivos 

Infraestrutura 
- Energia competitiva para a produção industrial 

- Infraestrutura logística e de TIC 
Tributação 
- Simplificação e desoneração da carga tributária 

Relações de trabalho 
- Modernização das relações de trabalho 

Política econômica 
- Criação de empresas e empregos 
- Defesa de interesses da indústria no contexto macroeconômico 

- Interiorização da indústria do Paraná 
- Adensamento das cadeias produtivas paranaenses 

Segurança jurídica e burocracia 
- Burocracia inteligente e segurança jurídica 

 



Montadoras têm perda bilionária no brasil e mercados vizinhos 

05/11/2015 – Fonte: Valor Econômico 
 
De herói, na crise financeira internacional de 2008/2009, a vilão, no contexto atual, o 

Brasil jogou contra os resultados financeiros divulgados nos últimos dias pelos grandes 
grupos automobilísticos globais.  

 
A América do Sul, onde o país é protagonista, tingiu de vermelho os balanços das 
montadoras americanas General Motors (GM) e Ford, bem como os resultados da italiana 

Fiat e da alemã MAN, que fabrica os caminhões da marca Volkswagen. 
 

A forte queda nas vendas - de dois dígitos, na maioria dos casos - e as despesas com a 
reestruturação dos negócios na região são as principais forças por trás dos números 
negativos, junto com o avanço dos custos de produção e o efeito cambial negativo. 

 
A GM jogou a toalha na meta de melhorar a rentabilidade na América do Sul em 2015, 

após acumular, entre janeiro e setembro, prejuízo antes das despesas com dívidas e 
impostos de US$ 575 milhões na região, mais do que o dobro em relação às perdas de 
US$ 269 milhões de um ano atrás. 

 
A Ford também continua no vermelho no continente, com perdas, antes de impostos, de 

US$ 537 milhões - nesse caso, contudo, melhor do que o prejuízo de US$ 975 milhões 
dos três primeiros trimestres de 2014. 

 
Líder no mercado brasileiro, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), em igual período, reverteu 
o lucro de € 169 milhões de um ano atrás e amargou prejuízo operacional de € 116 

milhões com a operação na América Latina, que exclui o México. 
 

A queda de 32,3% das vendas e o aumento dos custos de produção, somados à pressão 
sobre preços por uma concorrência mais acirrada, anularam os ganhos com o lançamento 
bem-sucedido do utilitário esportivo Renegade, da Jeep. 

 
Da mesma forma, os resultados operacionais da MAN no Brasil e nos mercados vizinhos 

foram invertidos: do ganho de € 76 milhões para um prejuízo de € 45 milhões. Em 
resumo, apenas na soma das quatro montadoras que separaram geograficamente os 
resultados financeiros em cada um de seus maiores mercados, as perdas na região onde 

os negócios são comandados pelo Brasil chegam a US$ 1,29 bilhão. 
 

"Alguns eventos em mercados vizinhos, como a depreciação do bolívar venezuelano, 
influenciaram no desempenho. Mas a maior parte do prejuízo vem do Brasil, sobretudo 
em virtude da queda brutal nas vendas e do impacto cambial", diz Martin Bodewig, da 

consultoria Roland Berger. 
 

Grande parte das montadoras não detalha quanto lucra ou perde por região, mas muitas 
delas dedicaram alguma nota negativa ao Brasil nos relatórios que acompanharam os 
balanços financeiros. Entre elas, a Volkswagen citou a recessão econômica e as condições 

de crédito mais restritivas ao justificar a queda de 31% das vendas no país. 
 

A francesa Renault, por sua vez, relatou impacto negativo da desvalorização do real, ao 
passo que a Daimler, dona da marca Mercedes-Benz, divulgou despesas de € 10 milhões 
com ajustes de mão de obra no Brasil e na Alemanha.  

 
A montadora de caminhões ofereceu, por diversas vezes, incentivos a demissões para 

reduzir o excesso de mão de obra no parque industrial de São Bernardo do Campo, no 
ABC paulista. Para a MAN, maior concorrente da Mercedes-Benz, o clima de negócios no 
Brasil piorou além das projeções mais pessimistas para 2015. 

 

http://www.valor.com.br/empresas/4299862/montadoras-tem-perda-bilionaria-no-brasil-e-mercados-vizinhos


Para a sorte das montadoras, a recuperação dos mercados nos Estados Unidos e na 

Europa Ocidental vem compensando o desempenho frustrante em países emergentes. Até 
a gigante China, onde mais se consome carros no mundo, começou a trazer impacto 

negativo nos balanços. 
 
A deterioração da rentabilidade dos negócios no Brasil já vinha sendo retratada pelo 

menor fluxo de remessas de lucro das montadoras e grandes fornecedores instalados no 
país às matrizes no exterior (veja gráfico acima). Desde janeiro, essas empresas já 

cortaram em 79%, para US$ 154 milhões, as transferências de ganhos, que caminham 
para a cifra mais baixa em doze anos. 
 

Nenhuma montadora cancelou até agora os investimentos prometidos, embora a Honda 
tenha adiado a inauguração de sua segunda fábrica de carros no interior paulista. As 

empresas, porém, passaram a depender mais dos controladores para financiar desde os 
grandes projetos aos compromissos de curto prazo. 
 

Na comparação com 2014, as captações na indústria automobilística nacional por 
empréstimos corporativos mais do que dobram, chegando a US$ 3,73 bilhões de janeiro a 

setembro, já no maior fluxo desde que o Banco Central (BC) começou a divulgar o dado, 
em 2002. 

 

Taxa de juro no Brasil é pornográfica, diz presidente do Sebrae 

05/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Em evento realizado pelo Banco Central, o novo presidente do Sebrae, Guilherme Affif 

Domingos, afirmou nesta quarta-feira (4) que a taxa de juros no Brasil é "pornográfica".  
 
A afirmação foi feita diante de praticamente toda a diretoria do BC, que é responsável por 

fixar a taxa básica de juros (Selic) no Brasil, hoje em 14,25% ao ano.  
 

Uma das ausências no evento foi a do presidente do BC, Alexandre Tombini, que 
desmarcou de última hora sua participação na abertura do Fórum de Cidadania 
Financeira.  

 
"A taxa de juros hoje, eu tenho dito que ela é pornográfica. Entre a taxa básica e a taxa 

de ponta, tem uma cadeia alimentar imensa", afirmou Affif, que deixou no mês passado o 
ministério das micro e pequenas empresas, extinto na reforma ministerial.  
 

Taxa básica de juros (Selic) 
 

"Eu queria dizer aos meus amigos do BC que nós temos uma distância muito grande a 
percorrer para o crédito chegar na ponta. Pena que meu amigo, o nosso presidente 
[Tombini], não está aqui presente hoje."  

 
O presidente do Sebrae, cargo no qual foi empossado na semana passada, cobrou ainda 

do BC e do Ministério da Fazenda a adoção de uma proposta apresentada no início do ano 
para liberação de recursos dos depósitos compulsórios. O dinheiro seria direcionado 
obrigatoriamente ao crédito para capital de giro de pequenas empresas.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1701988-taxa-de-juro-no-brasil-e-pornografica-diz-presidente-do-sebrae.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1696291-banco-central-mantem-taxa-de-juros-em-1425-ao-ano.shtml


"A micro e pequena empresa precisa de oxigênio para atravessar este momento de crise. 

Ela ainda sustenta o emprego, com saldo positivo de 109 mil vagas criadas."  
 

Prefeitos pedem suspensão do fechamento parcial da Usiminas em Cubatão 

05/11/2015 – Fonte: Valor Econômico 
 

Prefeitos das nove cidades da Baixada Santista assinaram nesta terça-feira, em encontro, 
uma moção pública que pede que a Usiminas reverta, no prazo de 120 dias, a decisão de 
parar a produção de aço em Cubatão (SP). Participaram da reunião extraordinária o vice-

governador Márcio França (PSB), representantes da indústria, comércio e sindicalistas. 
 

A desativação de setores de produção de aço na unidade de Cubatão, conforme o Valor 
adiantou, redundará na demissão de dois mil funcionários diretos e dois mil indiretos. 
Segundo prefeitos e líderes sindicais, os cortes podem chegar a oito mil pessoas. A 

empresa acumula, nos nove primeiros meses de 2015, prejuízo líquido de R$ 2 bilhões.  
 

O pedido de suspensão do fechamento e demissões na Usiminas será apresentado ao 
presidente da companhia, Romel Erwin de Souza, na quinta-feira, às 15h, na Prefeitura de 
Cubatão. 

 
O prefeito de Santos (SP) e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana da Baixada Santista (Condesb), Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), afirmou 
que o fechamento parcial da Usiminas causaria um impacto “sem precedentes na 

economia da região neste século”. Em nota, ele afirmou que a questão é de “suma 
importância para a Baixada Santista e exige trabalho conjunto das autoridades da região 
e dos governos estadual e federal”. 

 
A Usiminas afirmou, em nota, que entende a movimentação dos setores organizados da 

sociedade e do meio político em torno do anúncio de desativação temporária das áreas 
primárias da Usina de Cubatão, e tem consciência do reflexo da medida.  
 

Mas sustentou que, devido à crise econômica do país, “é uma decisão inevitável até 
mesmo para a própria sustentabilidade da empresa, como responsável por outros 

milhares de empregos, inclusive nas laminações da Usina de Cubatão que permanecerão 
operando”. 
 

A nota diz ainda que “há anos” a sociedade tem sido alertada sobre “a crescente falta de 
competitividade da indústria brasileira, com alta tributação, gargalos logísticos, alto custo 

de energia, intensa volatilidade cambial, falta de investimentos em infraestrutura que 
dinamizem a demanda aço e falta de isonomia competitiva contra o avanço do aço 
importado em nosso mercado”. 

 
Devido à crise, afirma a empresa, nos primeiros nove meses deste ano o consumo por aço 

no país caiu 14% sobre o mesmo período de 2014, que, por sua vez, já havia sido 5,5% 
menor do que em 2013. 
 

Projeção para taxa de juros em 2016 é mantida, mas estimativa de inflação sobe 

a 6,29% 

05/11/2015 – Fonte: Reuters 
 
A expectativa para a política monetária brasileira ao fim de 2016 foi mantida mas o 

cenário de especialistas para a inflação neste ano e no próximo voltou a se deteriorar 
após o Banco Central piorar sua previsão para a alta dos preços e elevar o tom sobre sua 

vigilância. 
 

http://www.valor.com.br/empresas/4299480/prefeitos-pedem-suspensao-do-fechamento-parcial-da-usiminas-em-cubatao
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0SS13520151103
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0SS13520151103


A pesquisa semanal Focus do Banco Central mostrou nesta terça-feira que a projeção 

para a taxa básica de juros no fim de 2016 permanece em 13 por cento e, para o fim de 
deste ano, continua no atual patamar de 14,25 por cento. 

 
O BC piorou na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sua 
previsão para a inflação neste ano e no próximo e afirmou que permanecerá vigilante 

"independentemente do contorno das demais políticas", imprimindo algum viés de alta 
para eventualmente elevar os juros básicos mais à frente. 

 
Nesse sentido, o levantamento com uma centena de especialistas mostrou piora no 
cenário para a inflação, com expectativa agora de alta de 6,29 por cento do IPCA ao fim 

de 2016, 0,07 ponto percentual a mais do que na semana anterior. A meta para o 
próximo ano é de 4,5 por cento, com tolerância de 2 pontos percentuais para mais ou 

para menos. 
 
A alta dos preços administrados no ano que vem agora é projetada em 6,75 por cento, 

ante 6,60 por cento anteriormente. 
Em relação a 2015, a piora na expectativa de alta do IPCA foi de 0,06 ponto percentual, a 

9,91 por cento, na sétima semana seguida de alta. Nesse período, o avanço dos 
administrados deve chegar a 16,5 por cento, contra 16,11 por cento anteriormente. 

 
As projeções para a economia também continuaram se deteriorando, com o cenário de 
recessão se fortalecendo diante das turbulências políticas, piora da situação fiscal e 

confiança fortemente abalada. 
 

O Focus mostrou que a projeção para a contração do Produto Interno Bruto (PIB) neste 
ano passou a 3,05 por cento, contra recuo de 3,02 por cento na semana anterior. 
 

Sobre 2016, a pesquisa apontou retração de 1,51 por cento, contra queda de 1,43 por 
cento previamente. As estimativas para a produção industrial no ano que vem também 

pioraram, com contração projetada agora de 2 por cento, contra recuo de 1,5 por cento 
antes. 
 

Brasil cria uma medida protecionista a cada 17 dias, diz OMC 

05/11/2015 – Fonte: A Tarde 
 

O Brasil adotou uma medida protecionista a cada 17 dias em média, desde a eclosão da 
crise econômica mundial, que completa sete anos. Um informe publicado pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC) indicou que, desde 2008, o governo brasileiro 
implementou 148 novas barreiras comerciais, um dos números mais elevados entre todos 
os governos do G-20. 

 
Entre maio e outubro de 2015, o Brasil voltou a estar entre as economias que mais 

aplicaram barreiras comerciais. Neste período, Índia e Indonésia implementaram dez 
barreiras, contra nove do Brasil e dos EUA. No caso brasileiro, foram adotadas 11 
medidas liberalizantes neste mesmo período. 

 
Desde a eclosão da crise econômica de 2008, um total de 1,4 mil barreiras foram criadas 

pelos países do G-20. Dessas, apenas 354 foram retiradas. "Apesar das promessas do G-
20 de retirar as medidas protecionistas, mais de 75% daquelas implementadas desde 
2008 continuam em vigor", disse a OMC. 

 
O que também deixa a OMC preocupada é que, enquanto 17 novas medidas foram 

adotadas por mês neste sentido, apenas 12 medidas de facilitação ao comércio foram 
implementadas, o número mais baixo desde 2013.  
 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1723735-brasil-cria-uma-medida-protecionista-a-cada-17-dias-diz-omc


Parte do motivo poderia ser a desaceleração na economia mundial e que obrigou a OMC a 

reduzir sua previsão de crescimento do comércio para 2015 de 3,3% para apenas 2,8%. 
 

"A desaceleração do comércio mundial que foi observada no último informe continuou no 
segundo trimestre", disse a OMC. "O crescimento econômico global foi modesto." 
 

Entre os fatores que pesaram estão os tombos nas economias do Brasil e da Rússia.  
 

"Preços de commodities caíram de forma acentuada desde o ano passado, estrangulando 
exportadores como o Brasil e a Rússia", constatou a OMC. 
 

No segundo trimestre, esses exportadores registram quedas significativas da renda com 
suas vendas.  

 
A redução no caso brasileiro foi de 7,2%, ante 7,8% na Rússia. Exportadores de recursos 
naturais também viram a queda na entrada de dólares afetar o valor de suas moedas. Na 

Rússia, o rublo caiu 37% em um ano. O real caiu 28%. 
 

Apelo 
 

Desde 2008, a OMC estima que 5,9% do comércio global foi atingido por barreiras, num 
total de US$ 851 bilhões. Diante desses valores, a entidade apela para que os líderes do 
G-20 se comprometam a "dar exemplo" e "eliminar restrições ao comércio". 

 
Para a OMC, as "incertezas sobre a economia global continuam a ter um impacto sobre o 

comércio internacional" e os países do G-20 estão diante de "importantes desafios". Para 
a entidade, governos devem evitar implementar novas medidas restritivas e começar a 
retirar as barreiras já criadas, processo que tem "fracassado". 

 

Apesar de queda nas exportações, balança comercial registra superávit em 
outubro 

05/11/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Após dois anos registrando déficit em outubro, a balança comercial volta a ter resultado 
positivo em 2015. O superávit de US$ 1,99 bilhão é o melhor para o mês desde 2011, 

mas está longe dos saldos acima de US$ 3 bilhões vistos há 10 anos nesses meses. “O 
resultado é significativo”, comemorou o diretor de estatística e apoio às exportações do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Herlon Brandão. 

 
O superávit do mês passado foi resultado de exportações de US$ 16,05 bilhões e de 

importações de 14,05 bilhões. De janeiro a outubro, o superávit está em US$ 12,24 
bilhões e a expectativa do ministério é atingir a marca de US$ 15 bilhões em 2015.  
 

Pela média diária, as compras brasileiras ao exterior no mês passado ficaram em US$ 
669,2 milhões, um recuo de 21,1% na comparação com outubro do ano passado. Já as 

vendas foram, em média, de US$ 764,2 milhões, o que representa uma queda de 4,1%. 
 
O recuo das exportações foi a menor do ano e, conforme o diretor, ainda foi causado pelo 

preço, já que as quantidades embarcadas têm aumentado. “O efeito preço sobre a 
balança vem se dissipando”, comentou Brandão. A expectativa do diretor é de que haja 

alguma expansão este mês.  
 
Em outubro, os destaques de exportação foram minério de ferro, soja, milho, celulose e 

petróleo. Sobre a quantidade de vendas, de janeiro a outubro, houve um crescimento de 
9% na comparação com os 10 meses de 2014.  
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A conta de petróleo permanece em déficit, mas em magnitude inferior, o que contribui 

para melhorar o resultado geral. Em 2015 até outubro, essa conta está negativa em US$ 
4,53 bilhões. O petróleo bruto teve alta de 51,7% do volume exportado em 2015, mas os 

preços caíram 50%.  
 
Parceiros. Brandão destacou dois movimentos importantes com parceiros comerciais. 

Depois de dois anos, é a primeira vez que há aumento das exportações para a Argentina, 
puxadas, principalmente, pelo setor automotivo. Brandão disse ainda ser cedo para falar 

que se trata de uma tendência:  
 
“Precisamos analisar melhor”. Segundo ele, o setor automotivo brasileiro tem se 

beneficiado pela desvalorização cambial, mas pode ser um indício de recuperação do país 
vizinho. Para a Argentina, as vendas de veículos subiram 4% em volume, mas têm queda 

de 3,8% em valor.  
 
China. Para a China, as exportações subiram pelo segundo mês seguido. Em setembro, a 

alta em relação ao mesmo mês de 2014 foi de 22,8%. Em outubro, a alta foi de 31,9% na 
comparação com o mesmo mês de 2014. Os destaques foram soja, petróleo e milho. O 

diretor do MDIC previu que as exportações de milho podem bater o recorde de 2013. Já 
somam 17,9 milhões de toneladas – 5,5 milhões em outubro, um recorde.   

 

Artigo: O afeto que se encerra 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O PIB de 2015 apresentará retração em torno de 3%. Há consenso, entre os analistas, de 
que 2016 conhecerá nova redução do PIB, mas as apostas variam largamente no intervalo 

de 1% a 3,5%.  
 

Na história registrada, só uma vez o Brasil experimentou recessão durante dois anos 
sucessivos: foi no alvorecer da década de 1930, sob o impacto do crash da Bolsa de Nova 
York, quando o mundo descia a ladeira da Grande Depressão. Um produto da queda 

cataclísmica será o cancelamento quase completo das chamadas “conquistas sociais” do 
lulopetismo. 

 
Os números estão num estudo da Tendências Consultoria Integrada. Entre 2006 e 2012, 
cerca de 3,3 milhões de famílias ascenderam das classes de renda D e E à classe C, que 

ganhou o rótulo ilusório de “nova classe média”.  
 

No horizonte de 2017, a reversão do ciclo, ritmada pela inflação e pelo desemprego, 
empurrará 3,1 milhões dessas famílias de volta ao ponto de partida. Segundo Adriano 
Pitoli, coordenador da pesquisa, “a mobilidade que houve em sete anos deve ser 

praticamente anulada em três”. Tudo indica que, nas palavras dele, “estamos vivendo, 
infelizmente, o advento da ex-nova classe C”. 

 
O fenômeno do retorno à miséria lança um jato de luz sobre aquilo que deveria ser 
descrito como a economia política do lulopetismo. 

 
Lula lançou o Fome Zero, em janeiro de 2003, na cidade mineira de Itinga, no Vale do 

Jequitinhonha. Dez anos antes, na sua segunda campanha presidencial, conhecera Teresa 
Fernandes Pessoa, que partilhava um cubículo com oito filhos. O candidato pediu-lhe que 
“rezasse porque, se fosse eleito, iria me dar uma casinha”.  

 
Teresa rezou e votou, três vezes, até reencontrá-lo como presidente. Nunca ganhou a 

casinha, mas obteve o cadastro do Bolsa Família, pelo qual ainda agradece. Agora, 
contudo, uma reportagem do Diário de Pernambuco flagrou-a reclamando das despesas 
de luz e água, que consomem metade dos R$ 140 transferidos mensalmente pelo 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/oafeto-que-se-encerra-80h4vlhioj2hkk4313eblp7g2


programa. Ela não tem outra renda e voltou à antiga prática, quase esquecida, de pedir 

arroz, farinha e feijão aos vizinhos. 
 

O fenômeno do retorno à miséria lança um jato de luz sobre aquilo que deveria ser 
descrito como a economia política do lulopetismo. Na tradição do pensamento de 
esquerda, conquistas sociais decorrem de mudanças econômicas estruturais. Mas, por 

meio de programas de transferência de renda e políticas de estímulo ao consumo, Lula e 
Dilma conferiram à expressão uma estreita tradução monetária.  

 
Sobre o pano de fundo do ciclo internacional favorável, os aumentos reais do salário 
mínimo e das aposentadorias, junto com a expansão do crédito e o Bolsa Família, 

proporcionaram a dezenas de milhares de famílias uma ascensão social tão rápida quanto 
precária.  

 
Nessa trajetória, encantados pelas luzes do poder, os intelectuais de esquerda rasgaram 
seus próprios textos teóricos para cantar as virtudes de um modelo orientado 

exclusivamente por imperativos eleitorais.  
 

A Teresa icônica, que volta a se equilibrar na corda bamba da solidariedade dos vizinhos, 
é uma personificação do fracasso político do lulopetismo e da falência intelectual de seus 

cortesãos nas universidades. 
 
Nos três mandatos da “era de ouro” do lulopetismo, os serviços públicos permaneceram à 

margem das prioridades de governo. As “mães do Bolsa Família” ganharam um 
passaporte para o supermercado, mas as “filhas do Bolsa Família” continuaram excluídas 

do acesso a escolas de qualidade.  
 
Nas periferias das cidades, a “nova classe média” adquiriu materiais de construção e 

eletrodomésticos, mas não experimentou mudanças nos campos da saúde pública ou da 
mobilidade urbana.  

 
“É bom ver quantos brasileiros sabem enxergar também a metade cheia do copo, e não 
só a parte vazia!”, tuitou a seus fãs Luiza Trajano, a proprietária do Magazine Luiza, que 

tem centenas de milhões de bons e sonantes motivos para ignorar “a parte vazia”. Mas é 
nessa “metade” do “copo” que está fixada a imagem de uma fraude política de dimensões 

históricas. 
 
No início de 2014, quando a Luiza do magazine difundiu sua mensagem otimista, o IBGE 

constatou que o peso da indústria na formação da riqueza nacional recuara para o menor 
nível desde 2000.  

 
A desindustrialização brasileira não provocou, porém, redução significativa do emprego 
industrial. Atrás da aparente contradição, oculta-se a forte retração relativa da 

produtividade industrial, que decorre da carência de investimentos em capital fixo e 
inovação tecnológica.  

 
O fenômeno reflete a persistência dos elevados custos logísticos, tributários e financeiros 
que se agravaram pela política de fechamento comercial. Na base subterrânea da 

reversão das “conquistas sociais” está uma dramática perda de competitividade da 
indústria brasileira, que será temporariamente camuflada pela desvalorização cambial. O 

ajuste fiscal de Dilma e Levy não toca nas raízes da crise, assentadas sobre o lodo 
ideológico do lulopetismo. 
 

No poder, o lulopetismo deslocou-se sociologicamente dos trabalhadores e das classes 
médias urbanas para o “povo pobre”, ou seja, na direção das classes D e E em ascensão 

rumo à “nova classe média”. A reeleição de Lula e os dois triunfos eleitorais de Dilma 
derivaram da sedução hipnótica exercida pelas políticas de renda, crédito e consumo.  

 



Os votos do Nordeste, das regiões deprimidas do Centro-Sul e dos anéis periféricos das 

metrópoles soldaram a hegemonia lulista. A “era Vargas” durou longos 15 anos, entre 
1930 e 1945. Se Dilma sobreviver à borrasca em curso, a “era Lula” completará 16 anos. 

Contudo, no outono do patriarca, os pobres desertam em massa de sua trincheira. 
 
Na economia, voltamos ao ponto de partida. Na política, porém, o porto original não mais 

existe. Maurício de Almeida Prado, de uma consultoria com foco na renda baixa, explica 
que a “ex-nova classe C” adquiriu nos anos gordos, junto com os celulares, uma 

experiência indelével:  
 
“É um novo tipo de classe baixa: mais conectada, escolarizada e, de certa forma, até mais 

preparada”. Há futuro, Lula, apesar de você. 
(Demétrio Magnoli é sociólogo). 

 

Governo age para tentar impedir greve dos caminhoneiros na segunda-feira (9) 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
O governo reforçou as conversas para impedir a greve dos caminhoneiros, marcada para 
a próxima segunda-feira (9), em todo o país. No Palácio do Planalto, a avaliação é que a 

greve, se concretizada, pode provocar muita confusão e protestos contra a presidente 
Dilma Rousseff, justamente num momento em que a ameaça de impeachment contra ela 

começa a perder força. 
 

A paralisação é vista no Planalto como mais uma agenda negativa quando o governo 
tenta sair da crise política e votar até o mês que vem as medidas do ajuste fiscal, para 
dar um sinal de recuperação econômica.  

 
Os ministros Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo) e José Eduardo Cardozo (Justiça) 

foram encarregados por Dilma de monitorar o movimento e tentar impedir a greve. 
Preocupa o governo o fato de grupos favoráveis ao impeachment da presidente se 
infiltrarem na paralisação dos caminhoneiros. 

 
Para auxiliares de Dilma, o movimento é de cunho “político” e pode provocar grave 

desabastecimento no País, agravando a crise econômica. 
 
A greve foi convocada pelo Comando Nacional do Transporte, que se declara 

independente de sindicatos. No comunicado distribuído no fim do mês passado, os 
trabalhadores informaram que a manifestação conta com o apoio de grupos que pedem a 

saída de Dilma da Presidência, como o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, o 
Revoltados On Line e o Movimento Brasil Livre (MBL). 
 

Por meio de redes sociais, caminhoneiros tentam organizar a nova paralisação. Os 
trabalhadores pedem redução no preço do diesel, anulação de multas referentes à 

paralisação anterior, ocorrida em fevereiro, e crédito com juros subsidiados. 
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23.ª Feira de franquias traz a Curitiba boas oportunidades de negócio 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
O modelo de negócio de franquias sempre se mostrou como uma opção com menos riscos 

para canalizar investimentos. O setor registou crescimento de 11,2% no primeiro 
semestre deste ano e já totaliza um movimento de R$ 99,3 bilhões em 2015, segundo 

dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).  
 
Exemplos deste cenário positivo, palestras com especialistas e cerca de 150 marcas 

franqueadoras, em diversos setores da economia, estarão reunidos em Curitiba de 13 a 
15 de novembro durante a 23.ª edição da Franchising Fair, a Feira Nacional de Franquias, 

que será realizada no pavilhão de eventos da Federação da Indústria do Estado do Paraná 
(Fiep). 
 

Segundo o diretor da Franchising Fair, Ademar Pahl, a feira conta com um mix de 
negócios variados, desde marcas tradicionais até segmentos específicos, com valores de 

investimentos bem variados. “Temos opções de microfranquias, com investimentos a 
partir de R$ 2 mil até as de R$ 2,5 milhões”, explica. 
 

As entradas custam R$ 25 e estão à venda nas bilheterias do pavilhão. 
 

Greve de petroleiros afeta produção de petróleo e gás 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

A produção nacional de petróleo sofreu redução de 8,5% na terça-feira, 3, comparado ao 
volume diário alcançado antes do início da greve dos petroleiros. A produção de gás caiu 

13%. A Petrobras estima uma perda acumulada de 460 mil barris de óleo e 19,2 milhões 
de metros cúbicos de gás natural.  
 

A greve já dura cinco dias e, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), tem 
adesão de 45 plataformas na Bacia de Campos e outras 13 unidades produtoras do Rio 

Grande do Norte.  
 

No Sul, a paralisação afeta também as atividades da Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(Repar), em Araucária, a Usina do Xisto, em São Mateus do Sul, as unidades da 
Transpetro em Paranaguá e São Francisco do Sul, e as bases terrestres de Biguaçu, 

Guaramirim e Itajaí.  
 

De acordo com o Sindipetro PR e SC, cerca de 5 mil trabalhadores estão parados desde 
domingo, quando o movimento ganhou adesão dos petroleiros da região. 
 

Reivindicações 
A greve na Petrobras foi iniciada na quinta-feira (27) por indicação da Federação Nacional 

dos Petroleiros (FNP), que possui cinco sindicatos filiados. A pauta de reivindicação é a 
manutenção de benefícios trabalhistas e reajuste salarial de 18%.  
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No domingo, o movimento ganhou força, quando também a Federação Única dos 

Petroleiros (FUP) indicou a paralisação nas unidades instaladas na área de abrangência 
dos seus 13 sindicatos. A FUP não pede aumento de salário, mas sim o fim do plano de 

venda do patrimônio da empresa.  
 
Contingência  

Em nota, além de informar o impacto da greve nas operações, a empresa esclarece que 
está tomando as medidas necessárias para garantir a manutenção de suas atividades, 

preservando suas instalações e a segurança de seus trabalhadores.  
 
O esquema de contingência, considerado irregular e improvisado pelo sindicatos, mantém 

equipes em postos operacionais para manutenção das refinarias. Na Repar, 50 
funcionários permanecem nas instalações há mais de 40 horas.  

 
Para a direção do sindicato, o número adequado seria de 80 pessoas, para manter o 
rodízio nas operações e garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores.  

 
Nesta quarta-feira, 4, o Sindipetro PR e SC suspendeu o bloqueio nos portões da Repar 

por força de determinação da Justiça do Trabalho de Araucária, que aplicou multa de 
R$ 100 mil por portão fechado durante o movimento.  

 
Funcionários terceirizados conseguiram entrar na empresa, onde cumprem funções 

periféricas à produção, como manutenção de equipamentos e tarefas administrativas.  
 
“Os terceirizados não podem assumir as operações. Nossa preocupação é com o estresse 

e o cansaço dos trabalhadores envolvidos na contingência. 
 

Por essa razão, a refinaria pode parar. Ontem, o oficial de Justiça pode comprovar que 
tem funcionário em desvio de função, sem treinamento para operar painéis de controle”, 
avisa do presidente da entidade no Paraná e Santa Catarina, Mario Dal Zot.  

 
Abastecimento 

A companhia reitera que, apesar do efeito na produção de petróleo e gás no Brasil, a 
distribuição está funcionando dentro da normalidade e não há previsão de 
desabastecimento do mercado.  

 
Segundo uma fonte da empresa, a Petrobras possui estoques de petróleo e derivados 

capazes de abastecer o mercado pelo período de 15 a 30 dias, dependendo do produto, 
mesmo com refinarias paradas. No comunicado de ontem, a estatal não indicou impactos 
na produção de derivados. 

 
No Paraná, o comando de greve garantiu que não houve impacto na produção e 

distribuição de derivados como GLP, diesel e gasolina. Mesmo com a paralisação, a 
distribuição está mantida e, na avaliação da direção do sindicato, não há razão para 
ajustes de preço dos produtos nos postos de combustível, uma vez que os estoques estão 

altos.  “Esses aumentos de preços são abusivos e especulativos”, disse Dal Zot. Durante a 
terça-feira, 3, o Sindicato recebeu denúncias de reajustes de preços em postos de 

Curitiba. 
 

OAB pede à Fazenda que prorrogue prazo de pagamento do eSocial 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai enviar nesta quarta-feira (4) um ofício aos 

ministérios do Trabalho e da Fazenda pedindo para que o prazo para o pagamento das 
contribuições e tributos de empregados domésticos seja prorrogado em razão dos 

problemas no sistema.  
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O prazo oficial termina no dia 6 de novembro, próxima sexta-feira, mas muitos 

empregadores não têm conseguido gerar a guia de pagamento. Segundo a assessoria de 
imprensa, a OAB acredita que, como o sistema é novo e a razão das dificuldades dos 

contribuintes é um problema técnico do próprio sistema, o prazo deveria ser estendido. 
 
Resistência 

Nesta terça (3), o subsecretário de fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung Martins, 
afirmou que o Fisco não trabalha com a hipótese de prorrogação porque o prazo está 

previsto em lei.  
 
Desde a sua liberação, o sistema recebeu 1,131 milhão de cadastros de empregadores e 

1,164 milhão de empregados. Ocorre que, até o momento, apenas 134 mil guias foram 
emitidas, ou seja, 13% do total.  

 
O boleto precisa ser gerado e pago até sexta-feira (6), para que a situação fiscal do 
trabalhador doméstico fique regular. Caso isso não ocorra, o empregador sofrerá uma 

multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20% dos tributos devidos.  
 

Há uma alíquota de 8% do FGTS e outros 3,2% do salário de seu empregado para cobrir a 
penalização de 40% sobre o saldo do FGTS a ser paga em caso de demissão sem justa 

causa. Ao INSS, a alíquota é de 8% e há ainda 0,8% de tributo para cobrir o seguro por 
acidente de trabalho. 
 

Bematech e Totvs anunciam primeiros produtos após aquisição 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
Menos de um mês depois de ter a união aprovada pelo Cade, Totvs e Bematech 

apresentaram nesta quarta-feira (4) os primeiros produtos conjuntos para o varejo. As 
ofertas são para os segmentos de vestuário, supermercados e atacarejo. 

 
As novas soluções integram hardwares e softwares de ponto de venda da Bematech a 
sistemas de gestão da Totvs. A oferta para o segmento de vestuário atende a pequenas 

lojas ou redes de franquias.  
 

Por meio de um sistema SaaS (Software as a Service) para a gestão do comércio físico e 
virtual, tudo ocorre em tempo real e é 100% homologado de acordo com as regras fiscais 
por estado, com atualização automática da legislação.  

 
A comunicação entre todos os módulos especialistas, como estoque, contábil, financeiro, 

fiscal, entre outros, é transparente, garantindo segurança dos dados e controle sobre 
todas as etapas. 
  

A oferta orientada aos supermercadistas contempla um ERP especialista no varejo 
alimentar e agrega o CRM (Customer Relationship Management), além de total 

atendimento às demandas de controle de estoque, precificação, logística e fiscal.  
 
Para o varejo e atacarejo, a solução mescla as duas modalidades em uma única loja. Por 

meio de um sistema dedicado, é possível registrar o mesmo produto com preços 
diferentes para compras no atacado ou varejo, além de coordenar diversas rotinas 
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próprias deste modelo de negócios, como delivery com taxa de entrega definida por 

bairro, ofertas programadas e relâmpago, gerenciamento de listas de presentes, entre 
outras. 

 
A aquisição da Bematech pela Totvs foi anunciada em meados de agosto. O negócio foi 
fechado comum prêmio de 60% sobre o valor das ações da empresa curitibana e custou 

quase R$ 550 milhões.  
 

Com a compra, a Bematech passou a ser uma subsidiária integral da Totvs e um canal 
importante para integrar os sistemas de gestão com as máquinas usadas em pontos de 
venda. 

 

Cesta básica apresenta queda de 1,85% em Curitiba 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A cesta básica de Curitiba apresentou uma queda de 1,85% em outubro. Entretanto, nos 

dez meses deste ano, os preços acumulam uma alta de 10,79%. 
 
De acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), a capital paranaense tem a sexta cesta de alimentos mais cara 
do país. O preço médio, conforme o Dieese, é de R$ 349,93.  

 
O item que apresentou a maior variação no mês, em comparação com o período anterior, 

foi a farinha de trigo, com 5,84%, seguida pelo óleo de soja, com 4,29%, e pelo arroz, 
com 4,18%. 
 

O alimento que mostrou a maior queda foi a batata, com um tombo de -19,10%, se 
redimindo da elevada alta do mês passado, de 27,86%. 

 

Máquina de moer esperança 

05/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O pessimismo é um poço sem fundo, afora no caso de extinção—morte, para ser mais 
desagradável. De qualquer maneira, quando o desânimo de consumidores e empresários 

para de piorar, mesmo perto das profundas do inferno do desalento de agora, a gente fica 
tentada a dar uma chance à esperança.  

 
Nas duas últimas semanas, por aí, algumas medidas de expectativas econômicas pararam 
de piorar ou quase isso, embora em níveis muito deprimidos, inéditos de baixos. Se para 

de piorar, há possibilidade de começar a despiorar, diria o otimismo tentativo. Algumas 
contas e comparações de estatísticas depois, no entanto, parece que a esperança ainda é 

fiapo de nanotubo.  
 
Quando então se observam os números da produção industrial de setembro, divulgados 

ontem, resta apenas a impressão de que o fundo do poço parece muito largo. Para que 
não seja, terá de haver uma ressurreição dos ânimos econômicos, milagre, para que a 

crise não se prolongue ainda até o final de 2016.  
 
Considere-se o desempenho da indústria de bens de capital, que produz bens de 

investimento, máquinas, equipamentos etc. Neste ano, a produção caiu quase 24% ante 
2014. Até setembro de 2014, havia caído quase 9%. Não há desastre comparável em 

intensidade e duração (a comparação vai até 2002).  
 
Em termos anuais, da produção acumulada em 12 meses, a indústria de bens de capital 

encolhe faz 14 meses. Além do mais, a piora ainda tem se acelerado. Enfim, a produção 
está em um nível semelhante ao de uma década.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/totvs-anuncia-acordo-para-incorporar-bematech-5q81jmg5hgcuurkpqm7fzjtwm
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/cesta-basica-apresenta-queda-de-185-em-curitiba-5ft90xipdkqkvosuxn6mr3oqa
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2015/11/1702340-maquina-de-moer-esperanca.shtml


Obviamente, esse setor da indústria é uma espécie de termômetro bem realista dos 

ânimos do restante das manufaturas. Queda de encomendas de máquinas e 
equipamentos, assim violenta, é um voto de desconfiança no futuro, voto com o bolso, 

indicador de ociosidade feia nas fábricas.  
 
Ou pior que isso. Mesmo a indústria de alimentos e bebidas "principalmente para o 

consumo doméstico", como diz o IBGE, está no vermelho. A produção caiu 3,4% em 12 
meses. Sim, comida e bebida, não carros, TVs e celulares caros.  

 
De uma perspectiva menos desanimada, se pode dizer que a produção de bens de capital 
é bem volátil. Isto é, dada a variações violentas em curto prazo. No entanto, a julgar pelo 

padrão de recuperações anteriores, de tempos melhores e menos críticos, é difícil 
acreditar que o setor de bens de investimento volte ao azul antes do terceiro trimestre do 

ano que vem, "tudo mais constante".  
 
A esperança de uma reviravolta maior depende, claro de arrumações maiores na 

economia. Fora isso, depende daquilo que está dito desde o início da recessão (na 
verdade, desde 2013, mas passemos): de aumento de exportações, de importações 

menores, de um programa de concessões de obras públicas para a iniciativa privada.  
 

As concessões naufragam com o governo paralisado, quando não dado a bobagens 
regulatórias, para usar um termo ameno.  
 

Quanto ao comércio exterior, o câmbio começa muito lentamente a fazer o serviço. Nada 
mais se pode fazer a respeito a não ser reduzir custos, que depende em parte de políticas 

públicas, faz tempo afogadas em um pântano. Se não, dependerá mais do lento e terrível 
massacre do trabalho, de reduções de salários.  
 

(Vinícius Torres Freire - Está na Folha desde 1991. Em sua coluna, aborda temas políticos 
e econômicos). 

 

Companhias aéreas lançam programa de fidelidade para pequenas e médias 

empresas 

05/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
As companhias aéreas Iberia e British Airways lançaram no Brasil o On Business, 
programa de vantagens voltado para pequenas e médias empresas.  

 
Na compra de passagens de ambas as companhias, os usuários cadastrados no programa 

ganham pontos, que podem ser trocados por novos bilhetes, descontos diretos de 5% a 
10% em próximas viagens ou upgrade para cabines mais luxuosas.  
 

Os descontos podem ser com a redução direta nos preços dos bilhetes, ou por meio dos 
pontos, que podem ser trocados por novos voos. Além dos pontos acumulados no On 

Business pela empresa, os passageiros ainda adquirem milhas nas suas contas pessoais 
dos programas de fidelidade já existentes das companhias.  

http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/2015/11/1702101-companhias-aereas-lancam-programa-de-fidelidade-para-pequenas-e-medias-empresas.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/2015/11/1702101-companhias-aereas-lancam-programa-de-fidelidade-para-pequenas-e-medias-empresas.shtml
https://www.onbusiness-programme.com/


O programa posiciona os participantes em três diferentes categorias e permite mobilidade 

entre elas. A cada nível, as empresas recebem um maior número de pontos sobre as 
compras de passagens.  

 
No primeiro nível, cada dólar gasto na compra de bilhetes é convertido em um ponto. Já 
no segundo, cada dólar é revertido em 1,25 pontos; e no terceiro a mesma quantia 

acumula 1,50 pontos.  
 

Segundo Marta Sánchez, Brasil Country Manager da Iberia e da British Airways, a 
iniciativa visa colocar a empresa cada vez mais no segmento corporativo.  
 

"Além de ampliar as ofertas a clientes corporativos de pequenas e médias empresas, o 
programa vale também para Microempreendedores Individuais e pessoa jurídica.  

 
A classe executiva da Iberia foi recentemente reconhecida como a melhor cabine para 
viagens entre a América Latina e a Europa por companhia aérea internacional no Brasil. E 

a British Airways é líder especializada no transporte corporativo e premium", diz Sánches.  
 

Agentes de viagem também podem gerenciar as compras pela plataforma.  
 

Toyota tem alta de 26% no lucro operacional do trimestre, mas previsão de 
vendas cai 

05/11/2015 – Fonte: R7 

 
A Toyota Motor divulgou nesta quinta-feira um salto no lucro operacional do trimestre 

passado, impulsionado pela desvalorização do iene e cortes de custos, mas a companhia 
reduziu a previsão de receita anual, citando incertezas em mercados emergentes. 
 

A maior montadora de veículos do mundo afirmou que o lucro operacional do trimestre de 
julho a setembro subiu 26 por cento, para 827,4 bilhões de ienes (6,81 bilhões de 

dólares), pouco acima da média de estimativas de analistas. 
 
A companhia lidera o ranking global de vendas nos últimos meses, tendo vendido 7,49 

milhões de carros no mundo no ano até setembro. A alemã Volkswagen teve vendas de 
7,43 milhões durante o mesmo período. 

 
Apesar do crescimento do resultado, a Toyota cortou a projeção anual de receita para 
27,5 trilhões de ienes, valor 1 por cento maior que o obtido um ano antes, mas abaixo da 

estimativa anterior de 27,8 trilhões. 
 

Fechar anúncio 
"O mercado de veículos, especialmente em economias em desenvolvimento, vai continuar 
forte, mas a Ásia pode não se recuperar tanto quanto esperamos, então estamos 

assumindo uma postura mais cautelosa em nossa previsão para mercados emergentes", 
disse o diretor administrativo Tetsuya Otake a jornalistas. 

 
A Toyota afirmou que embora espere cumprir a meta deste ano de vendas de 1,1 milhão 
de veículos na China, a lucratividade no maior mercado automotivo do mundo 

provavelmente vai piorar por conta da desaceleração da economia do país. 
 

O lucro líquido da Toyota no trimestre passado subiu 13,5 por cento, para 611,72 bilhões 
de ienes. 
 

 
 

http://noticias.r7.com/economia/toyota-tem-alta-de-26-no-lucro-operacional-do-trimestre-mas-previsao-de-vendas-cai-05112015
http://noticias.r7.com/economia/toyota-tem-alta-de-26-no-lucro-operacional-do-trimestre-mas-previsao-de-vendas-cai-05112015


Brasileiro vê piora no mercado de trabalho, segundo indicador de desemprego 

05/11/2015 – Fonte: R7 
 

 
 

O IAEmp (Indicador Antecedente de Emprego) avançou 5% em outubro ante setembro, 
na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta quinta-feira (5) a FGV (Fundação 
Getulio Vargas). 

 
Com isso, o índice atingiu 65,1 pontos. O resultado, porém, sucede o ponto mais baixo da 

série (iniciada em junho de 2008) atingido no mês passado. Além disso, em médias 
móveis trimestrais, o IAEmp cedeu 0,3%.  
 

"A melhora do IAEmp em outubro deve ser interpretada com cuidado, pois não há 
evidências de uma retomada das contratações, mas, provavelmente, de uma estabilização 

do emprego para o mês corrente. Ainda é cedo para se interpretar como uma inversão de 
tendência", avaliou o economista Rodrigo Leandro de Moura, pesquisador da FGV, em 
nota oficial. 

 
As maiores contribuições para a alta do IAEmp vieram do indicador que mede o ânimo dos 

empresários da indústria para contratar nos próximos três meses (17,2%) e do índice que 
mensura a situação dos negócios para os próximos seis meses no setor de serviços 
(12,8%). 

 
O IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, 

de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos 
do mercado de trabalho no País. 

 
Indicador coincidente 
O ICD (Indicador Coincidente de Desemprego) avançou 5,4% em outubro na comparação 

com setembro, para 97,6 pontos, na série com ajuste sazonal. Trata-se do maior nível 
desde março de 2007 (98,1 pontos). A alta significa que a percepção dos consumidores 

sobre o mercado de trabalho piorou mais uma vez e sugere continuidade do aumento da 
taxa de desemprego no período. 
 

"A acentuada alta do ICD reflete a deterioração rápida e contínua do desemprego, puxada 
principalmente pela piora na percepção do mercado de trabalho de consumidores de 

famílias pobres e ricas, o que pode indicar elevada dificuldade em se obter uma vaga de 
trabalho", destacou Rodrigo Leandro de Moura. 
 

A taxa de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do País atingiu 7,6% em 
setembro, a maior para o período desde 2009, segundo os dados mais recentes 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
A piora nas avaliações sobre o mercado de trabalho na passagem de setembro para 

outubro ocorreu principalmente entre as famílias de baixa renda e as que estão no topo.  
 

Segundo a FGV, o indicador que mede a percepção de dificuldade de se obter emprego 
subiu 8,1% para a faixa dos consumidores com renda familiar mensal até R$ 2,1 mil e 
avançou 6,1% entre as famílias com ganhos superiores a R$ 9,6 mil. 

http://noticias.r7.com/economia/brasileiro-ve-piora-no-mercado-de-trabalho-segundo-indicador-de-desemprego-05112015


O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda familiar, 

da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção sobre a 
situação presente do mercado de trabalho. 

 

Dilma sancionará regra alternativa a fator previdenciário, mas vetará 
desaposentação 

05/11/2015 – Fonte: R7 
 

A presidente Dilma Rousseff irá sancionar a lei aprovada pelo Congresso que cria uma 
regra alternativa ao fator previdenciário para as aposentadorias, mas vetará o artigo que 
prevê a possibilidade de desaposentação pelo alto custo que a medida teria, mais de 70 

bilhões de reais em 20 anos, disse uma fonte do governo.  
 

As novas regras para aposentadoria, aprovadas pelo Congresso em outubro deste ano, 
precisam ser publicadas no Diário Oficial até a próxima sexta-feira.  
 

O governo irá manter a fórmula 85/95, em que é somada a idade do trabalhador ao seu 
tempo de contribuição até que se alcance 85 para mulheres e 95 para homens. 

 
A regra passará a ser uma alternativa ao fator previdenciário, mecanismo que penaliza as 

aposentadorias precoces.  
 
Ela mantém os mesmos valores até 2018, a partir daí, começa a avançar um ponto a cada 

ano, alcançando 90/100 apenas em 2027, cinco anos depois do previsto inicialmente na 
medida provisória enviada pelo governo.  

 
Ainda assim, o Palácio do Planalto preferiu manter a regra aprovada pelo Congresso e 
evitar ter de passar por uma nova negociação sobre o tema, disse a fonte.  

 
A chamada desaposentação, no entanto, será vetada. A regra aprovada pelos 

parlamentares previa que pessoas que continuassem a trabalhar depois de aposentadas 
poderiam pedir o recálculo da sua aposentadoria depois de cinco anos de trabalho.  
 

A previsão do governo, de um custo de pelo menos 70 bilhões de reais em 20 anos, torna 
a regra proibitiva, na avaliação do Palácio do Planalto. Em 2014, a Previdência fechou o 

ano com um déficit de 56,7 bilhões de reais.  
 
Já existe uma ação no Supremo Tribunal Federal para decidir sobre se a desaposentação 

pode ou não ser feita.  
 

O julgamento está parado há um ano, quando, depois do voto de quatro ministros --dois 
a favor e dois contrários- a ministra Rosa Weber pediu vistas. A expectativa é que agora, 
com a sanção das novas regras, o STF termine o julgamento.  

 
O próprio governo espera a decisão da Corte para avaliar medidas que possam então ser 

tomadas.  
 
Existe a expectativa de que, com uma possível retomada da economia, seja feita algum 

tipo de compensação a quem continua trabalhando depois de se aposentar, dentro de 
uma reforma da Previdência mais ampla que está sendo discutida  pelo governo. 

 
 
 

 
 

http://noticias.r7.com/economia/dilma-sancionara-regra-alternativa-a-fator-previdenciario-mas-vetara-desaposentacao-04112015
http://noticias.r7.com/economia/dilma-sancionara-regra-alternativa-a-fator-previdenciario-mas-vetara-desaposentacao-04112015


Cliffs, mineradora dos EUA liderada por um brasileiro, frustra investidores 

05/11/2015 – Fonte: The Wall Street Journal 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Investidores ativistas estão aprendendo que mesmo os planos mais bem elaborados 

podem desmoronar sob o peso da queda dos preços das commodities. 
 

O caso da mineradora americana Cliffs Natural Resources Inc., que explora minério de 
ferro, é um exemplo. 
 

No ano passado, a Casablanca Capital LP, uma firma de investimentos com perfil ativista 
sediada em Nova York, amealhou uma participação de 5,2% na Cliffs e perpetrou um dos 

maiores golpes contra conselhos de administração já vistos no mundo do ativismo de 
acionistas.  
 

A Casablanca instalou no comando da Cliffs um diretor-presidente de sua escolha, o 
brasileiro Lourenço Gonçalves, que cortou custos agressivamente e fechou ou vendeu as 

minas de pior desempenho da mineradora. 
 
A Cliffs, cuja sede fica em Cleveland, divulgou na semana passada um lucro de US$ 6 

milhões no terceiro trimestre, seu segundo ganho trimestral consecutivo. Um ano atrás, a 
firma registrou prejuízo de US$ 6,9 bilhões, principalmente devido a reduções no valor de 

ativos. 
 
Ainda assim, o investimento da Casablanca foi desastroso. A firma comprou sua fatia na 

Cliffs a US$ 25 por ação, afirmando que a cotação poderia chegar a US$ 53. O papel está 
sendo negociado hoje em torno de US$ 3. 

 
A razão desse desempenho foi o colapso do mercado das commodities industriais básicas, 
entre elas o minério de ferro, o principal ingrediente da fabricação do aço. Os preços 

globais do minério recuaram 54% desde que a Casablanca fez seu investimento na Cliffs, 
em janeiro do ano passado. 

 
A Cliffs e a Casablanca não são as únicas sofrendo com a queda nos preços das 
commodities. O excesso de oferta global de uma série de produtos, desde petróleo até o 

cobre, o zinco e o níquel, está minando os esforços dos investidores ativistas no setor e, 
também, mostrando que os planos deles de ampliar retornos através de medidas como 

recompras de ações e vendas de ativos podem falhar se os fundamentos básicos do 
modelo de negócios afundarem. 
 

http://br.wsj.com/articles/SB11020885652451364313004581336033039058912?tesla=y
http://quotes.wsj.com/CLF
http://quotes.wsj.com/CLF


 A maioria dos líderes executivos “está bastante à vontade no ciclo [das commodities] 

porque já viu isso antes”, diz David Hunker, executivo do banco americano J.P. Morgan 
especializado em ativismo. Ele acrescenta que os prejuízos provavelmente serviram de 

alerta aos ativistas de que eles podem se dar mal. Hunker assessorou a Cliffs em sua 
batalha contra a Casablanca. 
 

Entre os investidores ativistas atingidos pela queda nos preços do petróleo está Carl 
Icahn, que viu vários dos seus investimentos no setor perderem valor. 

 
Icahn era o maior acionista da Talisman Energy Inc. quando a petrolífera canadense 
encontrou um comprador, em dezembro de 2014, e ele ainda perdeu perto de US$ 250 

milhões, diz o investidor. Suas posições na petrolífera americana Chesapeake Energy 
Corp. e na operadora de plataformas Transocean Ltd. perderam US$ 870 milhões em 

valor.  
 
Mas Icahn também teve um lucro de US$ 2,8 bilhões desde que assumiu o controle da 

refinaria CVR Energy Inc., o que significa que sua grande aposta no petróleo ainda está 
US$ 1 bilhão no azul. Em meados deste ano, ele fez novos invetimentos vultosos na firma 

de gás natural liquefeito Cheniere Energy Inc. e na mineradora Freeport McMoRan Inc.  
 

“Há uma chance de que as coisas ainda piorem antes de melhorar. Ainda há incertezas”, 
disse Icahn na terça-feira sobre o mercado de petróleo. “Se ficar muito pior, então acho 
que será uma grande oportunidade para comprar.” 

 
Na Cliffs, os ativistas conseguiram uma das maiores vitórias em votações de acionistas 

até hoje, só para assistirem os preços das commodities despencarem depois. 
 
Gonçalves, um veterano do setor de metais que trabalhou 17 anos na Companhia 

Siderúrgica Nacional, havia deixado o cargo de diretor-presidente da americana Metals 
USA quando soube, no início de 2014, que a Casablanca tinha comprado uma fatia da 

Cliffs.  
 
Intrigado pela força das minas de minério de ferro da Cliffs na região do Meio-Oeste dos 

Estados Unidos, Gonçalves agendou, por meio de amigos, uma reunião com Donald 
Drapkin e Douglas Taylor, executivos da Casablanca, dizem pessoas a par do encontro. 

 
Todos concordaram que a Cliffs deveria priorizar as minas mais lucrativas dos Estados de 
Michigan e Minnesota, que abastecem as siderúrgicas do Meio-Oeste e se beneficiam de 

um mercado local cativo. Eles divergiram, entretanto, sobre o que fazer com as operações 
da Cliffs no Canadá, as quais Gonçalves acreditava não serem valiosas o suficiente para 

justificar um desmembramento, diz ele. 
 
A Casablanca concordou em impor a escolha de Gonçalves como diretor-presidente da 

Cliffs e separar as operações da mineradora dentro e fora dos EUA. Quando a mineradora 
resistiu, a Casablanca lançou uma campanha para convencer os acionistas da Cliffs a 

substituir a maioria dos membros do conselho — uma iniciativa rara para um investidor 
ativista. 
 

A direção da Cliffs afirmou que as promessas da Casablanca não levavam em conta os 
ciclos das commodities e que Gonçalves e a Casablanca não tinham a experiência 

necessária. A empresa já havia cogitado a venda de ativos e acreditava que a equipe da 
Casablanca teria dificuldades para obter um preço aceitável, dizem pessoas próximas à 
Cliffs. 

 
A Casablanca acabou ganhando a maioria dos assentos do conselho. Em agosto, a maior 

parte dos conselheiros remanescentes havia se demitido. 
 

http://quotes.wsj.com/JPM
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http://quotes.wsj.com/LNG
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A convicção de Gonçalves de que a China tinha um suprimento excessivo de minério de 

ferro levou o executivo a colocar o imenso complexo minerador da Cliffs no Canadá, o 
Bloom Lake, sob proteção judicial, essencialmente cedendo o controle do que acreditava 

ser um negócio sem perspectivas de sucesso.  
 
A Cliffs havia comprado o Bloom Lake por US$ 4,9 bilhões em 2011, com a estratégia de 

vender para a China o minério de ferro extraído do complexo. Gonçalves fez uma baixa 
contábil equivalente a quase todo o valor do projeto, o que contribuiu para que a Cliffs 

tivesse um prejuízo de US$ 7,2 bilhões em 2014. 
 
Gonçalves e a Casablanca dizem que não havia quase nada que eles pudessem ter feito 

diferente neste ano. “Estou totalmente concentrado em tornar a Cliffs uma empresa 
melhor”, disse Gonçalves em entrevista ao The Wall Street Journal. 

 
“A Cliffs é uma máquina que funciona perfeitamente”, disse Drapkin em outubro, num 
programa de televisão. “Somos um negócio de commodities. Não há simplesmente nada 

que possamos fazer a respeito.” 
 

Fabricantes tentam driblar demanda fraca com maior controle dos custos 

05/11/2015 – Fonte: DCI 
 

Cenário de retração econômica vem se refletindo em vendas menores para as grandes 
indústrias. A exceção fica por conta de itens que representam opção mais barata para o 

consumidor final 
 
As maiores fabricantes de bens de consumo continuam lutando para minimizar o impacto 

do quadro econômico nos resultados. A estratégia tem sido driblar a demanda menor e os 
custos maiores, com controle de despesas e políticas agressivas de preços. 

 
No setor de alimentos e bebidas, as gigantes BRF e Ambev entregaram lucro líquido de R$ 
877 milhões e R$ 3 bilhões, respectivamente no terceiro trimestre, resultado do trabalho 

interno para equalizar aumento de custos e desaceleração do consumo, avaliaram 
analistas 

 
De acordo com a analista da Coinvalores, Sandra Peres, a fabricante de alimentos se 
deparou com uma conjuntura desafiadora, o que levou a companhia a não repassar 

integralmente a elevação de custos - insumos agrícolas - aos preços no varejo, tal 
estratégia se pautou na retomada da marca Perdigão em diversas categorias relevantes. 

 
A empresa deve manter estratégia agressiva de preços no Brasil até o fim deste ano, mas 
para 2016 terá que promover reajustes diante pressões como a desvalorização do real 

ante o dólar, disse a diretora da BRF, Flavia Faugeres, em teleconferência. 
 

No mercado interno, os volumes de vendas da BRF caíram 1,8% entre julho e setembro 
ante igual período do ano passado. Já a receita das operações domésticas cresceu 3,8%, 
embaladas pelo avanço das vendas de processados e a volta da marca Perdigão. No 

exterior, o Oriente Médio continuou sendo destaque, com uma receita 26,2% superior, 
devido ao favorável panorama de precificação em reais. 

 
A fabricante de bebidas, por sua vez, marcou alta de apenas 1% nas vendas puxada por 
cervejas enquanto o segmento de refrigerantes teve queda. Executivos da companhia 

contaram que a empresa deve manter reajustes de preços em linha com a inflação, a 
estratégia resultou em receita no País 10,5% superior a 2014. 

 
Para minimizar o impacto das vendas internas menores neste ano, a Ambev vem 
intensificando a gestão de custos. Entre julho e setembro, o custo dos produtos vendidos 

(CPV) - excluindo depreciação e amortização - por hectolitro no Brasil cresceu 7,6%, 

http://www.dci.com.br/industria/industria-dribla-crise-com-estrategia-de-custos-e-precos-id507009.html


abaixo da inflação no período. Por conta disso, a empresa reduziu sua previsão de CPV de 

um digito alto para um digito médio no ano. Conforme o analista da Gradual 
Investimentos, Gesley Henrique Florentino, um dígito médio significa algo em torno de 

5%. 
 
Mesmo assim o vice-presidente financeiro da Ambev, Nelson Jamel, falou que a 

companhia pode fazer uma reavaliação de suas capacidades caso o governo paulista eleve 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da cerveja. "Já estamos 

passando por um momento extremamente desafiador, com aumento de uma série de 
custos. Se isso for aprovado, certamente vai ter impacto nos preços e nos volumes de 
vendas". 

 
O governo de São Paulo discute na Assembleia Legislativa um aumento do imposto de 

18% para 25% ainda este ano. 
 
Higiene e saúde 

Os insumos importados ainda devem continuar pesando nas contas de Natura e 
Hypermarcas. A alta do dólar teve forte influência nos resultados das duas empresas no 

trimestre passado e segue no radar. 
 

Para fazer frente ao consumo menor e os altos custos, a Natura continua ampliando os 
canais de vendas, com testes no varejo, serviços eletrônicos e maior número de 
consultoras. A fabricante de cosméticos vem enfrentando dificuldade para melhorar as 

margens mesmo já tendo aplicado aumento de preços no primeiro semestre deste ano, 
em linha com a inflação. 

 
O vice-presidente de Finanças e Relações Institucionais da Natura, José Roberto Lettiere, 
diz que, se necessário, novos ajustes serão aplicados. Ele afirmou, porém, que a principal 

estratégia da empresa, no momento, é a gestão de caixa e capital de giro. 
 

"O câmbio continuará sendo volátil e acreditamos que o patamar de dólar em torno dos 
R$ 4 será visto também no quarto trimestre", comentou. Cerca de 40% dos custos da 
empresa está atrelado a moeda norte-americana. 

 
Já a Hypermarcas confirmou um reajuste em fraldas descartáveis no último trimestre. 

Segundo o presidente da empresa, Cláudio Bergamo, um repasse dos custos em dólar. 
 
Por outro lado, na visão dos analistas da Fator Corretora, Caio Moreira e Tomás Altero de 

Mello, a alta da moeda norte-americana beneficiou a empresa frente as multinacionais 
que concorrem diretamente na divisão consumo e não foram competitivas no varejo. 

 
Apesar disso, analistas destacaram a estratégia da empresa com foco no setor 
farmacêutico, que apesar do desempenho no trimestre, tem melhor perspectiva futura. 

A empresa negocia a venda das marcas de fraldas Pom Pom, Sapeka e Cremer para a 
Kimberly-Clark. Outra parte da empresa (cosméticos) foi vendida, no começo da semana, 

para a Coty. 
 

Cientistas criam vidro quase tão resistente quanto o aço 

05/11/2015 – Fonte: CIMM 
 
O ponto fraco dos smartphones é a tela, que pode rachar ou quebrar até mesmo em 

pequenas quedas, mas uma invenção de cientistas japoneses pode pôr fim a esse 
problema. Pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram um tipo de vidro 

capaz de revolucionar a indústria, por ser fino, mas quase tão resistente quanto o aço. 
 
O vidro é constituído, principalmente, por dióxido de silício, mas a resistência é reforçada 

pela adição de alumina, um óxido de alumínio. Outras pesquisas já foram feitas nesse 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13700-cientistas-criam-vidro-quase-tao-resistente-quanto-o-aco


sentido, mas os cientistas encontravam dificuldade para formar o vidro porque a alumina 

cristalizava quando entrava em contato com alguma superfície. Atsunobu Masuno e sua 
equipe superaram a barreira usando a levitação aerodinâmica para a produção. 

 
A técnica usa gases para elevar os componentes químicos no ar, onde eles são 
sintetizados para formar o vidro. O resultado foi surpreendente, por manter 

características de ser incolor e transparente, mesmo com 50% de alumina na composição. 
E ele também pode ser fino e manter a resistência, se tornando ideal para smartphones e 

outros eletrônicos. 
 
“Vidros mais finos e leves são desejados para a fabricação de janelas em carros e 

edificações, coberturas para smartphones e telas de transístores de película fina”, 
descrevem os pesquisadores, em artigo publicado na Nature. 

 
O módulo de Young do novo vidro, parâmetro de rigidez de materiais, é duas vezes maior 
que o de vidros normais, e quase do mesmo nível do aço, informaram os cientistas. 

Agora, o desafio é desenvolver métodos para a produção em massa. 
 

"Nós vamos estabelecer uma forma de produção em massa em breve", disse Masuno, em 
entrevista ao jornal “Asahi Shimbun”. "Nós visamos comercializar a técnica dentro de 

cinco anos".  
 

Pressionada por automóveis, produção industrial tem pior mês de setembro da 
série 

05/11/2015 – Fonte: CIMM 

 
O setor automotivo abateu a produção de bens de consumo duráveis em setembro e 
ajudou a aprofundar a retração da indústria brasileira, registrando o pior resultado para o 

mês na série histórica em meio à confiança abalada dos investidores diante da recessão 
econômica e crise política que assolam o país. 

 
Mesmo com a alta na produção de Bens de Capital, uma medida de investimento, a 
indústria registrou queda de 1,3 por cento em setembro sobre agosto, o quarto resultado 

mensal negativo. 
 

Com isso, a indústria fechou o terceiro trimestre com perdas de 9,5 por cento sobre o 
mesmo período do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nesta quarta-feira. 

 
No acumulado deste ano, as perdas já chegam a 7,4 por cento, superando o ano de pior 

desempenho da indústria, em 2009, com recuo de 7,1 por cento. 
 
"Normalmente há uma trajetória positiva em setembro e outubro para atender às 

encomendas de fim de ano, mas não conseguimos enxergar isso este ano por conta da 
conjuntura ruim", afirmou o economista do IBGE André Macedo. 

 
Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a produção industrial teve perda de 10,9 por 
cento, 19º resultado negativo seguido nesse tipo de comparação e o mais forte desde 

abril de 2009 (-14,1 por cento). 
 

A mediana das expectativas em pesquisa da Reuters era de recuo de 1,5 por cento na 
comparação mensal e de 11,4 por cento na base anual. 
 

"Não há qualquer sinal de que a indústria já atingiu o fundo do poço. O setor deve se 
manter em trajetória de queda nos próximos meses diante da confiança em patamar 

muito baixo e estoques elevados", avaliou o estrategista-chefe do banco Mizuho, Luciano 
Rostagno. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13699-pressionada-por-automoveis-producao-industrial-tem-pior-mes-de-setembro-da-serie
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13699-pressionada-por-automoveis-producao-industrial-tem-pior-mes-de-setembro-da-serie


Automóveis 

Segundo o IBGE, a maior queda mensal em setembro foi registrada pelo segmento de 
Bens de Consumo Duráveis, de 5,3 por cento. A pressão veio da menor produção de 

automóveis ainda afetada pelas férias coletivas em várias unidades produtivas. 
 
Somente a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias registrou perdas de 

6,7 por cento em setembro sobre agosto, segunda queda consecutiva. 
 

Na ponta positiva, houve alta de 1,0 por cento na produção de Bens de Capital, que 
interrompeu sete meses de recuos, mas que não sugere alívio. "Foi uma alta pontual, que 
não recupera nada das perdas dos últimos sete meses", disse Rostagno, para quem a 

produção industrial deve fechar este ano com contração de 7,5 por cento. 
 

Entre os ramos pesquisados, 15 dos 24 tiveram perdas em setembro e, além de veículos 
automotores, destacaram-se as quedas de máquinas e equipamentos (-4,5 por cento), 
metalurgia (-3,1 por cento) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,2 por 

cento). 
 

As perspectivas para o setor industrial brasileiro vêm piorando. Para outubro, o Índice de 
Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) aponta que a atividade se deteriorou de 

forma acentuada, atingido o nível mais fraco em 6 anos e meio. 
 
Nem a alta do dólar de cerca de 40 por cento neste ano tem tido efeitos positivos sobre a 

indústria, segundo Macedo, do IBGE. "Os nichos da indústria favorecidos pelo câmbio são 
poucos, como celulose, produtos siderúrgicos e carnes de aves, e insuficiente para 

reverter o cenário ruim da indústria em 2015." 
 
Pesquisa Focus do Banco Central junto a uma centena de economistas também não 

mostra muita melhora nem para o ano que vem, com expectativa de contração de 7 por 
cento este ano e de 2 por cento em 2016 para a produção. 

 
Sob o peso da produção industrial, os especialistas consultados veem retração do Produto 
Interno Bruto (PIB) este ano de 3,05 por cento e de 1,51 por cento no próximo. 

 

General Motors assume liderança de vendas em outubro 

05/11/2015 – Fonte: CIMM 

 
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 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13698-general-motors-assume-lideranca-de-vendas-em-outubro


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.  
 

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. 

 

Índia constata violação de emissões por carros a diesel da Volkswagem 

05/11/2015 – Fonte: Reuters 

 
A Índia descobriu que carros produzidos pela unidade local da Volkswagen estão violando 
as normas de emissão de óxido de nitrogênio, disse uma autoridade sênior do governo 

nesta quarta-feira, ampliando ainda mais o escândalo global envolvendo a maior 
montadora da Europa.  

 
O governo indiano descobriu uma variação significativamente maior na emissão de alguns 
veículos a diesel da Volkswagen e da marca irmã Audi, e divulgou uma nota com pedido 

de explicação, disse um secretário do Ministério de Indústrias Pesadas Ambuj Sharma. 
 

Foi solicitado que a Volkswagen responda à notificação em 30 dias, disse Sharma à 
Reuters.  
 

A empresa pode ser multada ou ter que fazer um recall dos veículos se for considerada 
culpada de violação das normas de emissões. O governo também pode iniciar uma ação 

criminal se for provado que a Volkswagen utilizou o dispositivo para trapacear os testes 
de emissões, disse o secretário. 
 

A constatação vem dois meses após a Volkswagen admitir que fraudou testes de emissões 
de automóveis a diesel nos Estados Unidos e que até cerca de 11 milhões de veículos em 

todo o mundo podem conter o software ilegal que manipula os testes.  
A agência de testes da Índia avaliou que os sedãs Jetta e Vento e o hatch Polo da 
Volkswagen, além do Audi A4, todos a diesel, violaram as normas de emissão, disse 

Sharma.  

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0ST32Q20151104


Empresários do setor de materiais de construção veem cenário regular em 
novembro 

05/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
Os empresários do setor de materiais de construção acreditam que as vendas devem 
mostrar comportamento regular no mês de novembro. Entre os entrevistados pela 

Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), apenas 13,6% 
consideraram bons os resultados de outubro, enquanto 50% disseram que o período foi 

regular e 27,3% assinalaram o mês como ruim. Outros 9,1% apontaram o mês como 
muito ruim. 
 

A expectativa de outro mês regular também prevaleceu para novembro, com 54,5% das 
respostas dos entrevistados, enquanto 9,1% apontaram projeções boas e 27,3% 

sinalizaram resultados ruins. Cerca de 9,1% indicaram perspectivas "muito ruins" de 
vendas. 
 

"A pesquisa de outubro junto aos empresários da indústria de materiais parece indicar 
que atingimos o fundo do poço no que se refere ao mercado. No período de setembro a 

novembro, predomina a perspectiva de vendas regulares. Essa situação deve permanecer 
por mais alguns meses antes de iniciar um ciclo favorável de vendas", disse o presidente 

da entidade, Walter Cover. 
 
A Abramat informou também que, em outubro, 45% das indústrias de materiais 

pretendiam investir nos próximos 12 meses. O resultado representou uma melhora em 
relação a setembro, quando a intenção relatada era de 44%. Em igual mês do ano 

passado, o indicador estava em 46%. 
 
A sondagem da associação indicou também que, na média, uma fatia próxima de 5% das 

companhias entrevistadas têm boas expectativas em relação às ações do governo para o 
setor da construção civil nos próximos 12 meses.  

 
O resultado apresentou uma alta do otimismo, que estava em zero no mês anterior. Em 
igual mês do ano passado, a taxa estava em 11%. Além disso, 77% dos entrevistados se 

disseram pessimistas, frente a 80% em setembro e 24% em outubro de 2014. Os 
indiferentes somaram 18% dos entrevistados em outubro. 

 

Cobre opera em queda, diante do dólar valorizado 

05/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

O cobre e outros metais básicos operam em queda na manhã desta quinta-feira, 
pressionados pela força do dólar e pelas evidências de que o Federal Reserve, o banco 
central norte-americano, pode elevar a taxa de juros nos EUA em sua próxima reunião, de 

dezembro. 
 

Às 9h24 (de Brasília), o cobre para três meses recuava 1,6%, para US$ 5.046 a tonelada, 
na London Metal Exchange (LME). Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile 
Exchange (Nymex), o cobre caía 2,07%, a US$ 2,2745 a libra-peso, às 9h35. 

 
O cobre, como outras commodities, é cotado em dólar. Com isso, ele se torna mais caro 

para compradores detentores de outras moedas, o que reduz a demanda pelo metal. Com 
o dólar operando em alta, "os preços dos metais básicos permanecem sob forte pressão", 
disse Myrto Sokou, analista sênior da Sucden Financial. 

As declarações de vários diretores do Fed de que o BC dos EUA pode elevar os juros em 
dezembro impulsionaram a compra do dólar nos últimos dias. Na quarta-feira, a 

presidente do Fed, Janet Yellen, disse que uma alta nos juros em dezembro é uma 
possibilidade real, caso a economia norte-americana continue nos trilhos. 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151105/empresarios-setor-materiais-construcao-veem-cenario-regular-novembro/314899
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151105/empresarios-setor-materiais-construcao-veem-cenario-regular-novembro/314899
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20151105/cobre-opera-queda-diante-dolar-valorizado/314896


Agora, o mercado está à espera do relatório mensal de empregos (payroll), que sai nesta 

sexta-feira. Um número melhor que o esperado fortalecerá os argumentos para uma alta 
nos juros, segundo analistas. 

 
O recente rali no preço do alumínio, por sua vez, perdeu fôlego, após analistas dizerem 
que os cortes na produção anunciados recentemente por grandes mineradoras podem não 

ser o suficiente para aliviar o excesso de oferta no mercado. Analistas do Commerzbank 
disseram que outros grandes cortes são necessários para uma alta duradoura nos preços. 

Às 9h24, o alumínio recuava 0,5%, a US$ 1.492 a tonelada na LME. 
 
Entre outros metais básicos em Londres, o zinco caía 0,9%, a US$ 1.661 a tonelada, o 

níquel recuava 1,8%, a US$ 9.705 a tonelada, o chumbo operava em baixa de 0,9%, a 
US$ 1.663,50 a tonelada, enquanto o estanho caía 1%, a US$ 14.750 a tonelada.  

 

Escassez de crédito afeta mais pequenos negócios, aponta pesquisa do Sebrae 

05/11/2015 – Fonte: Diário do Comércio 

 
Pesquisa do Sebrae mostra que 30% das pequenas empresas não têm qualquer relação 
com os bancos comerciais na qualidade de pessoas jurídicas. Segundo o levantamento 

esse cenário é uma das conseqüências da falta de crédito no Brasil, um dos maiores 
obstáculos para os micro e pequenos empresários e os empreendedores individuais (MEI). 

 
"Quanto menor a empresa, mais distante ela está do sistema financeiro", conclui a 

pesquisa. 
 
Os juros, a burocracia e as exigências de garantia são as principais dificuldades 

enfrentadas pelos pequenos negócios ao pedir empréstimos aos bancos. A maior parte 
dos micro e pequenos empresários possui relacionamento com bancos por meio de conta 

corrente como pessoa física: 89% entre os pequenos; 84% dos micro. 
 
Nos MEI, a parcela é de 71%. Quando perguntados sobre o que seria melhor para facilitar 

o crédito, cerca de 50% dos entrevistados pediram a redução dos juros. 
 

Obtenção de capital de giro, compra de mercadorias para revenda e de máquinas e 
equipamentos são os principais motivos que levam os pequenos empresários a pedir 
empréstimos em banco. Para os pequenos, o capital de giro vem em primeiro lugar (64% 

dos entrevistados); seguido por mercadorias (28%); e aquisição de máquina (31%). 
 

A principal razão dos bancos para não conceder empréstimos para as pequenas empresas 
é a falta de linha de crédito para o perfil do empreendimento. A resposta foi dada na 
mesma proporção (27%) para empresas de pequeno porte e MEI e para 17% das 

microempresas. 
 

Na comparação entre os valores pedidos e o que foi efetivamente emprestado pelos 
bancos, os MEI perderam para as pequenas. Dos R$ 13 mil pedidos, em média, pelos 
microempreendedores individuais, somente R$ 9,6 mil (72%) são efetivamente 

emprestados.  
 

Esse percentual sobe para 87% para microempresas (R$ 36 mil pedidos e R$ 31,3 mil 
emprestados) e 92% para empresas de pequeno porte (R$ 56 mil solicitados contra R$ 
51,5 mil depositados).  

 
 

 
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=escassez_de_credito_afeta_mais_pequenos_negocios,_aponta_pesquisa_do_sebrae&id=162104


Campanha quer tornar ESC item obrigatório 

05/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Proteste, associação de defesa do consumidor, lançou a campanha Carro sob Controle 

com a meta de tornar o controle eletrônico de estabilidade (ESC) obrigatório nos carros 
brasileiros. O sistema recupera a trajetória do veículo em caso de desestabilização por 

falta de aderência.  
 
A entidade pretende coletar assinaturas de apoio à ação em seu site e, com isso em 

mãos, pressionar o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) a tornar o dispositivo 
compulsório a partir do segundo semestre de 2017.  

 
Como argumento para a obrigatoriedade do ESC, a Proteste destaca as conclusões de 

teste realizado com piloto profissional no comando de um automóvel que precisava fazer 
desvio de emergência com o carro a 70 km/h.  
 

Na avaliação do veículo sem o controle eletrônico de estabilidade, o motorista fez grande 
esforço para evitar que o carro capotasse. Segundo a associação, se não fosse condutor 

profissional ele teria perdido o controle.  
 
A entidade constatou melhora clara da segurança quando testado o automóvel equipado 

com ESC. Segundo a Proteste, o veículo fez o mesmo desvio sem qualquer derrapagem.  
 

“O resultado comprova que é importante o Denatran se sensibilizar”, destaca a Proteste 
em comunicado. A organização pede que o dispositivo deixe de ser atrelado a pacotes de 
luxo e conforto, como acontece hoje, para se tornar presente em todos os carros, assim 

como aconteceu com os freios ABS e com o airbag duplo frontal.  
 

Ainda que o Denatran não torne o ESC compulsório, o primeiro passo para aumentar a 
presença do sistema nos veículos nacionais já foi dado. O Latin NCAP, programa de 
avaliação de carros novos, já anunciou que, a partir de janeiro de 2016, apenas os 

modelos equipados com a tecnologia poderão receber cinco estrelas, a nota máxima em 
segurança nos testes de impacto do programa. 

 

Marcopolo anuncia compra da concorrente Neobus 

05/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
A Marcopolo assinou uma carta de intenção com a L&M Incorporadora, empresa 
controladora da Neobus, que prevê a compra de suas ações remanescentes, fazendo com 

que a Marcopolo assuma o controle total da Neobus, elevando sua participação dos atuais 
45% para a totalidade do capital ao incorporar a fatia de 55% da L&M. 

 
A partir da incorporação, os acionistas da L&M em substituição às suas cotas receberão 
27.710.582 ações preferenciais da Marcopolo dentro do regime de Relação de 

Substituição. Considerando o valor da cota no mercado, a transação equivale a R$ 54,6 
milhões. 
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A carta de intenção também prevê que os atuais controladores da Neobus e que 

assumirão posição de acionistas na Marcopolo permanecerão na gestão direta das 
operações da empresa a fim de preservar os fatores competitivos da marca.  

 
De acordo com o CEO da Marcopolo, Francisco Gomes Neto, as duas companhias 
continuarão a atuar de maneira independente nos mercados nacional e internacional, em 

termos de produtos, rede de vendas e serviços.  
 

“A gestão das empresas continuará separada como ocorre atualmente e como acontece 
com a unidade de negócio Volare, que tem linha de produtos, rede de representantes e 
concessionárias próprias e não vinculadas à Marcopolo Ônibus. Além disso, obteremos 

importantes sinergias nas áreas administrativas, operacional e de suprimentos”, afirma o 
executivo.  

 
Para Edson Tomiello, CEO da Neobus, o acordo permitirá à empresa seguir independente 
nos aspectos de rede, vendas, distribuição e portfólio de produtos. “No futuro, também 

poderemos aproveitar recursos fabris e logísticos, entre outros benefícios. O grande 
objetivo é a expansão internacional, visando melhorar e conquistar novos mercados, além 

de solidificar a marca.” 
 

As empresas esperam concluir o acordo definitivo até 31 de janeiro de 2016, transação 
que está sujeita a condições, entre elas a aprovação do negócio pelas autoridades de 
defesa da concorrência. 

 
BALANÇO DA MARCOPOLO 

 
Por causa da fraca demanda no mercado brasileiro, a Marcopolo viu sua receita diminuir 
20,8% nos nove meses completos do ano, de R$ 2,46 bilhões para R$ 1,95 bilhões. A 

queda das vendas chegou a 42,5%, para 10,6 mil ônibus contra os 18,5 mil registrados 
em mesmo período de 2014. 

 
Na contramão, as exportações e os negócios no exterior cresceram 31,2% reduzindo a 
perda de 43,9% gerada no mercado doméstico.  

 
A produção global de ônibus caiu 32,6% no acumulado do ano até setembro, para 8,76 

mil unidades, das quais 6,96 foram montadas no Brasil, volume 38,6% menor que o 
mesmo período do ano passado. No exterior, houve aumento de 7,9%, para 1,8 mil 
unidades. 

 

Carros turbinados vão superar os pesados em breve 

05/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Enquanto a indústria de turbos no mercado brasileiro tem hoje quase todo seu 

faturamento centrado no fornecimento para veículos pesados, a situação vai se inverter 
rapidamente em favor dos carros turbinados.  

 
“Os volumes exigidos pelos veículos de passeio serão bastante expressivos”, antecipa 
Vitor Maiellaro, gerente-geral da divisão de turbos da BorgWarner Brasil, assegurando que 

muito em breve o faturamento para os dois segmentos será equivalente e, logo a seguir, 
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as vendas de turboalimentadores leves vai explodir. O tempo de maturação de um projeto 

de turboalimentação para automóveis é da ordem de 24 meses, contados a partir da 
cotação.  

 
A BorgWarner foi escolhida para equipar o sistema de turboalimentação do motor 1.0 EA 
211 do Volkswagen Up! TSI, o primeiro veículo turbinado fabricado no Brasil após mais de 

15 anos. Grande parte das montadoras locais planeja seguir o mesmo caminho e está 
fazendo cotações para o suprimento de turbos, motivadas por atingir as metas de 

eficiência energética do Inovar-Auto.  
 
Maiellaro lembra que até 2017, para evitar multas, as fabricantes terão que comprovar os 

níveis de desempenho mínimos exigidos pelo programa para a habilitação de seus 
powertrains – um consumo médio equivalente a 1,82 MJ/km.  

 
Esse resultado terá de ser ainda melhor para que as montadoras obtenham um desconto 
extra de um ou dois pontos percentuais no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).  

 
PESADOS EM BAIXA 

 
Se as perspectivas para fornecimento a automóveis são promissoras, ocorre exatamente 

o contrário no setor de veículos comerciais pesados. Seis anos será o prazo para a 
recuperação do mercado de caminhões aos níveis de 2013, segundo estima Maiellaro.  
 

A BorgWarner Brasil é diretamente afetada pelo recuo no segmento. “Andamos no ritmo 
da indústria de caminhões, ônibus e vans”, explica, projetando a venda de 220 mil turbos 

este ano (foram 280 mil em 2014 e 330 mil em 2013), dos quais cerca de 30% serão 
destinados ao aftermarket (equipamentos novos ou remanufaturados, além de kits de 
reparo) e outros 20% às exportações para Europa, Estados Unidos e América Latina.  

 
O mercado de reposição manteve o fôlego em relação a 2014, mas as vendas externas 

não avançaram, apesar do câmbio favorável.  
 
SEGMENTOS 

 
Das seis divisões globais da BorgWarner, cinco estão presentes no Brasil, três delas na 

fábrica de Itatiba (SP): Turbos, Morse Systems (correntes de sincronismo para o motor) e 
Thermal (embreagens viscosas).  
 

A unidade Emission, com linha de termostatos da Wahler, recentemente adquirida, fica 
em Piracicaba (SP), e a Tork Transfer (motores de partida da Remy, também incorporada 

pela BorgWarner), de Brusque (SC). A sexta divisão, sem produção local, é a 
Transmission. 
 

Novo patamar do câmbio deve favorecer regiões que exportam mais, avalia BC 

05/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

A mudança de patamar da taxa de câmbio deve seguir favorecendo as regiões onde há 
maior representatividade das exportações na economia, segundo o boletim regional 

divulgado nesta quinta-feira, 5, pelo Banco Central.  
 
Em especial, o documento cita as regiões Centro-Oeste e Sul e enfatiza que são possíveis 

desdobramentos positivos sobre os mercados de trabalho desses locais.  
 

O boletim trouxe que a atividade econômica seguiu em queda no País no início do 
segundo semestre, refletindo, sobretudo, os desempenhos negativos da indústria, das 
vendas do comércio e do setor de serviços. A performance negativa de todos os setores 
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da atividade gera impactos relevantes sobre o mercado de trabalho, conforme o 

documento.  
 

Para o Banco Central, as perspectivas de recuperação da atividade econômica dependem 
fundamentalmente da reversão da confiança de consumidores e empresários nos 
próximos trimestres.  

 
A perspectiva é a de que essa recuperação tenda a ser favorecida pelos efeitos das 

"medidas de ajuste macroeconômico encaminhadas". O IBC-BR recuou 1,4% no trimestre 
encerrado em agosto em relação ao terminado em maio, segundo dados 
dessazonalizados. 

 

Teste em uso real pode tirar de linha carros diesel na Europa 

05/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
Divulgada há pouco mais de um mês, a fraude sobre emissões de poluentes descoberta 

em carros diesel com o motor EA189 do Grupo Volkswagen já começa a sinalizar estragos 
importantes para as demais montadoras europeias.  
 

Na semana passada, a Comissão Europeia (CE) votou pela adoção, a partir de setembro 
de 2017, de testes mais rigorosos para esses veículos na Europa, incluindo avaliações em 

condições reais de uso, rodando em ruas e estradas, numa tentativa de evitar a 
manipulação dos números obtidos em laboratório – o que aconteceu no caso da 

Volkswagen com a utilização de um software para detectar a realização de testes e alterar 
emitir menos gases nessas condições.  
 

Segundo alertou a Acea, a associação que reúne 15 fabricantes na Europa, a proposta da 
CE é considerada rigorosa demais e poderá tirar de linha muitos dos automóveis a diesel 

que circulam atualmente.  
 
“O modelo rigoroso de teste RDE (sigla em inglês para ‘emissões em circulação real’) será 

extremamente difícil de ser alcançado no curto prazo. Como consequência direta, um 
substancial número de modelos terá de ser tirado de linha antes do planejado”, afirmou a 

entidade em comunicado.  
 
“Além das sérias implicações econômicas que isso acarreta, será mais desafiador cumprir 

as metas de redução de emissões de CO2 até 2021, pois motores diesel emitem de 15% a 
20% menos CO2 do que seus similares a gasolina”, informa a Acea. 

 
DILEMA 
 

A legislação europeia está diante de um dilema: ao mesmo tempo em que impõe severas 
limitações de emissões de poluentes para veículos diesel, também coloca metas de 

redução de CO2 – que não é um gás poluente, mas um dos responsáveis por causar 
efeito-estufa que contribui para o aquecimento do planeta. O problema é que os dois 
objetivos estão se mostrando antagônicos.  

 
Os carros diesel consomem menos combustível e por consequência emitem menos CO2, 

são também mais baratos do que elétricos ou híbridos e por isso, para todas as 
montadoras instaladas na Europa, representam a estratégia mais viável para cumprir as 
metas de redução de emissões de gases de efeito-estufa.  

 
Por outro lado, o diesel polui mais do que a gasolina. Por isso os motores diesel requerem 

sofisticados sistemas de tratamento que influenciam diretamente potência, consumo e o 
custo desses veículos.  
 

Pelo que informa a Acea, o teste proposto pela CE em reais condições de uso do veículo 
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tem potencial para reprovar o nível de poluentes de boa parte dos modelos vendidos 

atualmente. Com isso, desmonta-se a reboque toda a estratégia de redução de CO2 
traçada pelas montadoras europeias.  

 
“A indústria automotiva está pronta a se engajar com os legisladores da Europa para 
examinar como reconciliar níveis mais elevados de qualidade do ar com as ambiciosas 

políticas sobre mudanças climáticas”, afirmou em nota Erik Jonnaert, secretário geral da 
Acea.  

 
“Os testes RDE de carros em condições reais de condução serão uma adição aos 
requerimentos atuais de avaliação e homologação, fazendo da Europa a única região no 

mundo a adotar esses tipos de testes em seus veículos”, acrescentou.  
 

A Acea ressalta que “são bem conhecidas” as diferenças entre testes em ciclos de 
laboratório e condições reais de uso de um veículo. A proposta de adoção do RDE tem o 
objetivo de fechar essa lacuna, mas a associação dos fabricantes europeus alerta que 

devido às diferenças de condições não podem ser exigidos resultados iguais nos testes em 
bancada e nas ruas.  

 
A Acea também alerta que não devem ser impostos limites estreitos demais, que seriam 

excedidos em condições raras de utilização na vida real, dificilmente vivenciados pela 
maioria dos motoristas. 
 

Vendas de carros usados crescem 5,9% no ano 

05/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
As vendas de veículos usados não demonstram o mesmo enfraquecimento visto no 
mercado de carros novos. De janeiro a outubro foram negociados 7,13 milhões de 

automóveis de segunda mão no Brasil. 
 

O volume é 5,9% superior ao anotado no mesmo período de 2014, segundo dados da 
Fenauto, federação das associações de revendedores de veículos. No comparativo mensal, 
no entanto, o resultado de outubro é 8,7% menor do que o de setembro e 14,1% inferior 

ao de igual mês do ano passado. 
 

Apesar da queda na base mensal, o crescimento dos negócios na área de usados no 
acumulado do ano vai na contramão da realidade enfrentada no segmento de veículos 
novos. Os emplacamentos despencaram em 2015, com 1,76 milhão de automóveis 

vendidos, queda de 21,9% sobre os 10 meses de 2015.  
 

A situação indica que, com a economia contraída, o consumidor prefere buscar 
alternativas mais baratas para trocar de carro e os usados surgem como opção adequada. 
 

Comprova esse momento do mercado a maior procura por seminovos, com até três anos 
de uso, que em boa parte substituem a venda de novos. A Fenauto indica que esse é o 

segmento que mais evoluiu nos 10 meses de 2015. Com 3,27 milhões de automóveis 
seminovos negociados, houve expansão de expressivos 35,1% na comparação com 
janeiro a outubro de 2014.  
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Em todas as outras categorias a entidade registrou retração. A demanda por usados com 

quatro a oito anos caiu 7,5%, a por modelos com 9 a 12 anos ficou 7,7% menor e as 
vendas de veículos com mais de 13 anos diminuíram 11,1%. 

 
O automóvel de segunda mão mais procurado em outubro foi o Volkswagen Gol, com 81,8 
mil unidades entregues no mês e participação de 12% neste mercado. Atrás dele estão os 

Fiat Uno e Palio e os Chevrolet Corsa e Celta.  
 

COMERCIAIS 
 
A demanda por veículos comerciais pesados de segunda mão teve retração tímida de 

1,9%, para 283,8 mil unidades. A queda, no entanto, é quase insignificante na 
comparação com a baixa das vendas novos do segmento, que chegou a 42,6% de janeiro 

a outubro.  
 
Entre os usados, a demanda por comerciais leves foi a que sofreu maior abalo este ano. 

Dados da Fenauto indicam redução de 23,8% nas vendas, para 1,15 milhão de unidades.  
 

Com os resultados, o acumulado do ano sustenta a proporção de quatro veículos usados 
negociados para cada licenciamento de zero-quilômetro. No ano passado a balança era 

menos favorável aos usados, com proporção de três para um 
 

Nissan apura alta de 37,4% do lucro líquido até setembro 

05/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O lucro líquido da Nissan aumentou 37,4% na primeira metade do ano fiscal que 

corresponde ao período entre abril e setembro contra iguais meses do ano fiscal anterior, 
ao reportar ganhos equivalentes a US$ 2,7 bilhões.  

 
A montadora atribuiu o resultado à forte demanda na América do Norte e Europa 
ocidental aliada ao gerenciamento de custos e a correção do iene com relação ao dólar, o 

que contrabalanceou a queda das vendas no Japão e em mercados emergentes. 
 

O lucro operacional cresceu 50,8%, para US$ 3,2 bilhões, enquanto o faturamento líquido 
subiu 15,3%, para US$ 48,7 bilhões. As vendas da Nissan tiveram incremento de 1,3% 
nos seis meses encerrados em setembro com a entrega de 2,62 milhões de veículos em 

todo o mundo.  
 

O relatório destaca alta da demanda na América do Norte pelo sedã Altima e o SUV 
Rogue, além do aumento das vendas na Europa Ocidental para modelos como o X-Trail e 
o Qashqai. Na China, houve incremento de 9,5% das vendas para 722 mil unidades 

enquanto que as entregas no Japão e na América Latina caíram 9% e 2,5% 
respectivamente para 265 mil e 86 mil unidades. 

 
“A Nissan entregou sólido crescimento das receitas e melhoria da rentabilidade no 
primeiro semestre do ano fiscal, impulsionada pela crescente demanda por nossos 

veículos na América do Norte e uma recuperação na Europa Ocidental, que compensou a 
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volatilidade do mercado em outros lugares”, disse Carlos Ghosn, CEO e presidente 

mundial da Nissan.  
 

A marca se manteve como líder mundial no mercado de veículos elétricos, com vendas 
acumuladas aproximadas de 200 mil unidades. Como parte de sua estratégia de emissões 
zero, a Nissan anunciou em setembro que seu modelo 100% elétrico Leaf estará 

disponível em uma nova versão com bateria de 30 kWh que permite uma autonomia 20% 
maior do que o modelo atual.  

 
PROJEÇÕES PARA O ANO FISCAL 2015/2016 
 

A Nissan revisou para cima as projeções de balanço financeiro que foram apresentadas 
anteriormente ao mercado em 13 de maio. Para o ano fiscal em curso que termina em 31 

de março de 2016, a empresa espera obter lucro líquido equivalente a US$ 4,5 bilhões – 
na previsão anterior, o valor era de US$ 4,2 bilhões.  
 

O lucro operacional é estimado agora em US$ 6,1 bilhões contra os US$ 5,9 bilhões 
previstos anteriormente, enquanto a receita líquida deve encerrar o ano fiscal vigente em 

US$ 102,6 bilhões, que considerando o ajuste cambial, previa US$ 105,2 bilhões em 
maio.  

 
“Estamos aumentando nossa performance financeira para o ano completo graças à nossa 
gama agressiva de produtos, nossa disciplina financeira e aos benefícios da nossa 

estratégia de manter uma aliança com a Renault, que nos faz entregar resultados 
melhores que os esperados”, conclui Ghosn.  

 
A revisão é baseada em uma previsão de vendas globais de 5,5 milhões de unidades para 
o ano fiscal completo, que se confirmado, representará aumento de 3,4% em comparação 

com o ano fiscal 2014-2015. 
 

Vale corta US$ 2 bilhões de seu maior projeto, em Carajás 

05/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

A Vale reduziu para US$ 14,4 bilhões o orçamento do projeto S11D, em Carajás (PA), o 
maior da história da companhia. O valor está US$ 2 bilhões abaixo da estimativa com a 
qual a companhia vinha trabalhando desde o fim do ano passado.  

 
Em relação ao orçamento original, de US$ 19,7 bilhões, a queda é de US$ 5,3 bilhões. A 

mudança está relacionada à desvalorização da moeda brasileira na comparação com o 
dólar, uma vez que a maior parte dos custos do investimento é atrelada ao real. 
 

Em meio ao cenário de queda de preços do minério de ferro, a Vale aposta no S11D como 
um trunfo, graças a seu baixo custo de produção e ao alto teor de ferro do minério 

produzido no local (66,7%). A qualidade é uma arma para ganhar mercado das 
concorrentes australianas. A mineradora estima que o custo de produção de seu minério 
no porto brasileiro, excluídos royalties, caia a pelo menos US$ 10 por tonelada quando o 

projeto começar a rodar. 
 

O novo número foi apresentado na quarta-feira, 4, a analistas e investidores, durante 
uma visita ao projeto. De acordo com a empresa, US$ 7,9 bilhões serão destinados a 
investimentos na logística para escoamento do minério de ferro. Isso inclui a duplicação 

da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e investimentos no porto da mineradora em São Luís 
do Maranhão. 

 
A capacidade logística do Sistema Norte da companhia será ampliada para 230 milhões de 
toneladas até 2018. Os outros US$ 6,5 bilhões são investimentos na mina e na usina de 

beneficiamento de minério. 
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O S11D (ou Serra Sul) vai adicionar 90 milhões de toneladas à produção anual de minério 

de ferro da brasileira. A vida útil da mina é de 30 anos. A Vale garante que o projeto será 
entregue dentro do cronograma, com início das operações previsto para a segunda 

metade de 2016. 
 

Câmara derruba obrigação de informar planejamento tributário à Receita 
Federal 

05/11/2015 – Fonte: Conjur.com 

O Plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira (3/11) a Medida Provisória 685/2015, 

mas cassou os artigos que obrigavam contribuintes a informar a Receita Federal sobre 

seus planejamentos tributários. O movimento foi encarado como uma derrota política do 

governo, mas comemorado por tributaristas. 

A Câmara decidiu converter a MP em lei, mas votou os artigos 7º a 13 em destaque. Eles, 

além de obrigar o contribuinte a informar ao Fisco seus planejamentos fiscais, 

estabelecem que a prestação de informações erradas ou incompletas será tratada como 

"omissão dolosa". 

Tributaristas que estudam a MP afirmam que ela criou, com essa regra, a "presunção do 

dolo", o que é inconstitucional. Isso porque, como a MP fala em "omissão dolosa", sujeita 

os contribuintes a uma multa de 150% sobre o valor do tributo devido. 

Depois das críticas de tributaristas, o texto foi alterado pelo relator da matéria 

na comissão mista, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). A primeira parte da MP, que foi 

mantida pelos deputados, permite ao contribuinte pagar dívidas fiscais em litígio com 

desconto desde que ele desista do processo. Podem ser inscritos débitos vencidos até 30 

de junho deste ano. 

Para quitar o valor restante do débito, poderão ser usados créditos de prejuízos fiscais e 

da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados até 31 

de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015. 

“O governo sofreu mais uma derrota na Câmara, o que por certo trará reflexos políticos", 

analisa o consultor tributário Dalton Miranda, do Trench, Rossi e Watanabe. "O importante 

é que a votação evitou que o STF seja provocado a se manifestar sobre planejamento 

tributário, tema muito contestado por juristas e contribuintes." 

Na tarde desta terça, em audiência pública sobre o Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, a MP recebeu novas críticas. 

Para Raimundo Prado Vermelho, presidente do Instituto de Direito Tributário do Paraná, a 

parte vetada pelos deputados diz que, em princípio, “todos são criminosos e quem não for 

que prove sua inocência”. 

O advogado Marcelo Knopfelmacher, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia 

(MDA), elogiou a ideia sugerida por Jereissati de criação de uma lista, pela Receita, de 

práticas que seriam consideradas planejamento fiscal abusivo. “Seria uma lista negra do 

planejamento fiscal, mas feita pelo Fisco. Não podemos dar poderes absolutos à Receita." 
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Bosch estuda transferir parte da produção de Curitiba para a Índia 

05/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A Bosch avalia transferir para a Índia a produção de uma bomba injetora que hoje é 

fabricada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A empresa afirma que a decisão ainda 
não está tomada, mas admite que os custos de produção no Brasil – e, em especial, no 

Paraná – aumentaram muito nos últimos anos e sofrem forte concorrência de países como 
a própria Índia. 
 

O produto em questão é a bomba injetora VE, usada em tratores e colheitadeiras, que 
responde por 15% da produção total da Bosch em Curitiba. A maior parte do que é 

produzido aqui vai para países da Europa e da Ásia, onde está concentrada a demanda.  
 
Antes localizada em Campinas (SP), a produção da bomba VE foi deslocada para Curitiba 

em 1998, segundo Edson Antônio dos Anjos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Curitiba (SMC). “Mas nos últimos anos a produção diminuiu bastante, e o número 

de trabalhadores dessa linha, também”, diz. 
 
Funcionários da unidade paranaense contam já estar tratando da transferência com 

colegas indianos. Uma das dificuldades nesse processo é o fuso horário – a diferença 
entre os dois países é de sete horas. Segundo o diretor do SMC, a transferência deve ser 

concluída até o primeiro trimestre de 2016. 
 

A eventual transferência se encaixa na nova estratégia global da Bosch, de abastecer seus 
mercados consumidores com produção local. Em meados de 2014, por exemplo, a fábrica 
de Curitiba passou a produzir injeções eletrônicas a diesel, componentes que antes eram 

feitos nos Estados Unidos e exportados para o Brasil. 
 

“A transferência de um produto de uma unidade para outra, seja dentro ou fora do Brasil, 
depende, entre outros fatores, da competitividade da atual unidade fabril e da demanda 
local. A Bomba Injetora VE é um produto com demanda localizada na Ásia e na Europa, e 

a competitividade para produção no Brasil sofre forte concorrência com países como a 
Índia”, disse, em nota, o gerente de recursos humanos da Bosch Curitiba, Duilo Damaso. 

 
Demissões 
Caso deixe de produzir a bomba VE, a unidade da CIC provavelmente demitirá 

funcionários, a não ser que conquiste outro produto nas concorrências internas 
promovidas pela Bosch. O problema é que produzir no Brasil ficou muito caro. No Paraná, 

mais caro ainda. 
 
“Esta decisão [transferência da produção] ainda não está tomada. Mas, caso ocorra, 

adequar a nossa competitividade será de fundamental importância para atrair outro 
produto para esta unidade fabril, se quisermos manter o nível de ocupação”, afirmou 

Damaso. “Mas é fato que os custos de produção no Brasil, e em especial no Paraná, 
sofreram acréscimos nos últimos anos muito acima do resto do mundo.” 
 

Portas fechadas 
A perda de competitividade foi um dos motivos que levou a Bosch a encerrar as atividades 

de sua subsidiária Metapar, também instalada em Curitiba, que fabricava peças usinadas 
para bombas injetoras a diesel. Com o fechamento da empresa, em setembro, 145 
funcionários foram demitidos. 

 
Alta do dólar compensa queda das exportações 

As exportações da Bosch estão em queda pelo quarto ano consecutivo. De janeiro a 
outubro, a unidade paranaense da multinacional exportou US$ 114 milhões, 16% menos 
que no mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/bosch-estuda-transferir-parte-da-producao-de-curitiba-para-a-india-7ukrrd2a5ycrrzw7sew133xf6
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/bosch-aplica-r-45-milhoes-em-unidade-do-pr-efz4h2obwqtlqitya6u7wl0su
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/bosch-aplica-r-45-milhoes-em-unidade-do-pr-efz4h2obwqtlqitya6u7wl0su
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/metapar-da-bosch-fecha-as-portas-e-demite-145-pessoas-em-curitiba-ekde8jzdlzyuwwmjea9rwde06
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/metapar-da-bosch-fecha-as-portas-e-demite-145-pessoas-em-curitiba-ekde8jzdlzyuwwmjea9rwde06


No entanto, as receitas da empresa em moeda brasileira provavelmente aumentaram, em 

razão da disparada do dólar. Em uma simulação que considera a cotação média da moeda 
norte-americana nos dez primeiros meses de 2014 (R$ 2,31) e 2015 (R$ 3,23), o 

faturamento da Bosch em reais aumentou 17% neste ano. 
 
A empresa atribui às exportações a manutenção de seu quadro de pessoal. Embora o 

diretor do SMC Edson Antônio dos Anjos diga que o número de funcionários da fábrica da 

CIC baixou de 2,8 mil para 2,6 mil desde o início do ano, a Bosch afirma que seu turnover 

(rotatividade) “está dentro do normal, visto que a empresa conseguiu minimizar os efeitos 
da atual crise de demanda nacional por meio das exportações, além da gestão de férias 
individuais, redução de horas extras e movimentação interna de pessoal”. 

 

 

 


