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 BOLETIM CONJUNTURAL 

 FIEP PEDE “SUSPENSÃO IMEDIATA” DE NORMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

 CONFIANÇA DO INDUSTRIAL TEM LEVE MELHORA, MAS SETOR CONTINUA 

PESSIMISTA, DIZ CNI 

 FUNCIONÁRIOS DA CHERY FAZEM 2ª GREVE DO ANO E PEDEM REAJUSTE SALARIAL 

DE 13% 

 COM BAIXA DEMANDA, MONTADORAS PRODUZEM METADE DO QUE PODEM 

 PME EM PAUTA DEBATE INICIATIVAS EMPREENDEDORAS QUE INSPIRAM 

 ÍNDICE DE CHEQUES SEM FUNDO SOBE EM OUTUBRO E ATINGE RECORDE PARA O 

MÊS 

 DAIMLER REVÊ GESTÃO PARA ACOMPANHAR EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA 

 FRANK SOWADE DECIDE DEIXAR A VOLKSWAGEN 

 FAURECIA ESTUDA DESIGN PARA INTERIOR DOS CARROS AUTÔNOMOS 

 VOLVO CE TEM NOVO GERENTE DE SERVIÇOS NA AMÉRICA LATINA 

 ALTOS E BAIXOS DO ETANOL, DO PROÁLCOOL AO FLEXFUEL 

 GLOBAL NCAP RECOMENDA USO OBRIGATÓRIO DE ESC EM VEÍCULOS NO BRASIL 

 NISSAN FRONTIER RECEBE AJUSTES PARA A LINHA 2016 

 TEKSID FORNECERÁ BLOCOS DE ALUMÍNIO PARA MOTORES DA FCA 

 PROCURA DE CRÉDITO POR MICRO E PEQUENOS EMPRESAS TEM LEVE MELHORA, 

DIZ CNDL/SPC 

 FED REFORÇA ALTA DOS JUROS EM DEZEMBRO, APESAR DE PREOCUPAÇÕES DE 

LONGO PRAZO 

 COPEL: INVESTIMENTO PREVISTO PARA LOTE ADQUIRIDO EM LEILÃO É DE R$ 

580,6 MILHÕES 

 BARBOSA E MONTEIRO ARTICULAM AGENDA DO CRESCIMENTO COM SETOR 
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PRIVADO 

 GOVERNO ANALISA POSSÍVEL ALTA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO AÇO, DIZ 

MDIC 

 LUCRO DA THYSSENKRUPP SOBE 46% NO ANO FISCAL DE 2015 

 BHP E VALE DECIDEM CONTRATAR INVESTIGAÇÃO EXTERNA SOBRE INCIDENTE 

DA SAMARCO 

 ARTIGO: A VERDADE SOBRE O PROJETO DE REPATRIAÇÃO DE CAPITAIS 

 CONTA DE LUZ FOI A QUE MAIS PESOU NO BOLSO DO BRASILEIRO, DIZ PESQUISA 

 GERDAU DECIDE AUMENTAR CAPITAL DE CONTROLADA 

 RECEITA RECEBERÁ DECLARAÇÕES TESTE DO E-FINANCEIRA 

 DESEMPREGO SOBE A 7,9% EM OUTUBRO, O MAIOR PARA O MÊS DESDE 2007, 

DIZ IBGE 

 ENTREVISTA: ESTRATÉGIA DIGITAL É VITAL PARA SOBREVIVÊNCIA DOS 

SINDICATOS, AFIRMA SILVIO MEIRA 

 8 AÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA O BRASIL VENCER A CRISE E VOLTAR A CRESCER 

 VALE TEM PIOR PREJUÍZO ENTRE EMPRESAS ABERTAS DA AL 

 ECONOMIA BRASILEIRA ENCOLHE 3,38% DE JANEIRO A SETEMBRO 

 FISCO DEIXA CONTRIBUINTE NO ESCURO COM MUDANÇAS NO ICMS 

 ARTIGO: PIORANDO 

 DILMA INCLUI EM LEI ORÇAMENTÁRIA RECEITA COM CPMF 

 PRESIDENTE DA FIEP LEVA DEMANDAS DA INDÚSTRIA A MINISTROS 

 NO DIA DO RIO IGUAÇU, SISTEMA FIEP LANÇA PUBLICAÇÃO SOBRE USO DA 

ÁGUA NA INDÚSTRIA 

 MINÉRIO DE FERRO CAI 1,5% NA CHINA E SE APROXIMA DE MÍNIMA HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: BACEN 

CÂMBIO 

EM 19/11/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,748 3,749 

Euro 4,014 4,016 
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Boletim Conjuntural 

19/11/2015 – Fonte: FIEP 
 
Vendas Industriais 

 
O resultado de janeiro a setembro de 2015 apresentou desempenho negativo de -,620% 

na comparação com o mesmo período de 2014.  
 
Quando comparado setembro com o mês anterior, verifica-se decréscimo de -1,35%.  

 
Analisando o desempenho por destino, também contra o mês anterior, houve aumento 

nas vendas no Paraná (+4,49%) e nas vendas para o exterior (+7,30%), e queda nas 
vendas para outros Estados (-1,56%) . 
 

O documento completo dos indicadores conjunturais pode ser acessado pelo link:  
 

http://www.fiepr.org.br/para-sindicatos/estudos-
economicos/uploadAddress/Boletim092015%5b66383%5d.pdf 
 

Fiep pede “suspensão imediata” de norma de segurança no trabalho 

19/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) quer a “suspensão imediata” da Norma 

Regulamentadora 12 (NR-12), do Ministério do Trabalho, que define regras para a 
segurança do operador de máquinas e equipamentos. 
 

Na avaliação do presidente da Fiep, Edson Campagnolo, essa é uma das medidas que 
podem “começar a melhorar o ambiente de negócios no país”. 

 
O pedido foi feito na manhã desta quarta-feira (18) aos ministros do Planejamento, 

Nelson Barbosa, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. 
 
Em reunião, Campagnolo e os presidentes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

Robson Andrade, e da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Glauco Côrte, 
apresentaram sugestões “que consideram possíveis de serem adotadas pelo Executivo 

como forma de enfrentar a crise atravessada pelo país”, segundo comunicado enviado 
pela Fiep.  
 

“A NR-12 não pode causar uma paralisia na produção da indústria, o que vai dificultar 
ainda mais a retomada do crescimento do país. Essa norma precisa ser suspensa e 

reavaliada com base em critérios técnicos, que mantenham as condições de segurança 
dos trabalhadores, mas que não coloquem boa parte do parque fabril brasileiro na 
ilegalidade”, disse Campagnolo, segundo a nota. 

 
Para o presidente da Fiep, a NR-12 é “extremamente rigorosa” e gera custos extras para 

as empresas, que segundo ele têm de adequar até mesmo máquinas importadas dos 
países mais desenvolvidos do mundo. 
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Revisão 

A NR-12 foi criada em 1978 e revisada no fim de 2010. Na revisão, passou a estabelecer 
regras mais rígidas para a prevenção de acidentes, válidas para máquinas novas e 

também para as que já estavam em operação. 
 
A revisão desagradou a boa parte do setor industrial por causa dos custos envolvidos na 

adaptação, estimados em R$ 100 bilhões pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
 

As tentativas do setor produtivo de suavizar ou suspender a NR-12 são criticadas pelo 
Ministério Público do Trabalho.  
 

Em julho, a procuradora do trabalho e coordenadora do Fórum de Proteção ao Meio 
Ambiente do Trabalho do Paraná (FPMAT-PR), Ana Lucia Barranco, afirmou em nota 

pública que o Brasil é o quarto país com mais acidentes e adoecimentos em consequência 
do trabalho.  
 

“É um absurdo que, nesse contexto, haja quem tente afrouxar os mecanismos de garantia 
de segurança”, disse na ocasião. 

 

Confiança do industrial tem leve melhora, mas setor continua pessimista, diz 
CNI 

19/11/2015 – Fonte: EM.com 
 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) teve uma leve alta em novembro 
em relação a outubro, de 1,4 ponto, e atingiu 36,4 pontos no mês, informou nesta 

quarta-feira, 18, a Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 
Apesar da alta, o índice está abaixo da linha divisória dos 50 pontos da pesquisa, ou seja, 

ainda na faixa de pessimismo.  
 

O Icei varia de 0 a 100 pontos. Valores abaixo dos 50 pontos indicam falta de confiança e 
quanto menor o índice, maior e mais disseminada é a falta de confiança na indústria. 
 

Segundo a CNI, há 20 meses o empresário está pessimista. "O crescimento do Icei é 
positivo, mas ainda é cedo para se falar em tendência de recuperação da confiança do 

industrial", destaca o documento.  
 
De acordo com a entidade, a alta no índice em novembro não foi suficiente para recuperar 

a queda de 3,9 pontos dos quatro meses anteriores. 
 

O estudo mostra que todos os componentes do Icei, que avaliam a expectativa dos 
empresários em relação à situação atual e ao futuro das empresas e da economia, se 
mantêm abaixo dos 50 pontos.  

 
A CNI destaca que a leve alta do indicador ocorreu, sobretudo, pela melhora da percepção 

das grandes empresas, cujo índice passou de 35,7 pontos em outubro para 37,7 pontos 
em novembro. Na pequenas empresas, o Icei ficou em 35,3 pontos em novembro e na 
médias indústrias, 35,1 pontos. 

 
O levantamento foi feito entre os dias 3 e 12 de novembro com 3.001 empresas de todo o 

País, das quais 1.185 pequenas, 1.139 médias e 677 grandes.  
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Funcionários da Chery fazem 2ª greve do ano e pedem reajuste salarial de 13% 

19/11/2015 – Fonte: EM.com 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Os trabalhadores da fábrica da Chery no Brasil iniciaram nesta quarta-feira, 18, uma 
paralisação de 24 horas, informou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e 

Região.  
 

Eles pedem reajuste salarial de 13% e afirmam que ainda não receberam uma 
contraproposta da montadora chinesa. A empresa disse que agendou para amanhã, às 
10h, reunião com as lideranças sindicais para discutir as reivindicações. 

 
Embora esta seja a primeira campanha salarial dos trabalhadores, é a segunda vez em 

2015 que eles realizam paralisação. A primeira começou no início de abril e durou 32 dias, 
terminando no início de maio.  

 
À época, os funcionários pediram que a montadora elevasse os salários, que estavam 
abaixo da média do mercado, além de outras reivindicações. O reajuste conquistado foi 

de 54%. Agora, a paralisação tem o objetivo de conquistar um segundo reajuste, mas 
este ligado à data-base da categoria, desde a qual já se passaram três meses. 

 
A Chery começou suas atividades no Brasil em agosto do ano passado, com a fábrica em 
Jacareí, no interior de São Paulo. Segundo o sindicato, a empresa possui cerca de 420 

funcionários e a paralisação atingiu 100% da produção e parte da administração. 
 

A fábrica da montadora tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano, mas 
deverá usar menos de 10% desse potencial. No começo do ano, a montadora projetava 
produção de 30 mil carros em 2015. O número foi revisto para 20 mil, depois para 10 mil 

e, por último, para algo próximo de 5 mil.  
 

Com baixa demanda, montadoras produzem metade do que podem 

19/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

O mercado brasileiro ficou pequeno para a indústria automotiva nacional. Os bilhões de 
reais investidos nos últimos anos em novas fábricas e ampliações elevaram a capacidade 
de produção, mas a demanda encolheu – e continua encolhendo – a uma velocidade 

assombrosa. 
 

Estima-se que as 33 fábricas de carros, caminhões e ônibus em operação no país sejam 
capazes de produzir 5,1 milhões de veículos por ano, mas hoje elas fazem cerca de 2,6 
milhões.  
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O setor, portanto, ocupa pouco mais da metade da capacidade instalada, muito abaixo 

dos índices de utilização considerados “saudáveis”, de algo entre 80% e 85%. 
INFOGRÁFICO: Confira os índices de produção e empregabilidade da indústria automotiva  

 
Há casos extremos. A fábrica da DAF em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, pode produzir 
até 10 mil caminhões por ano, mas não entregará muito mais que 500 em 2015. A 

chinesa Chery deve produzir menos de 5 mil carros, ante uma capacidade de 50 mil em 
sua planta de Jacareí (SP), acionada em fevereiro.  

 
Outra situação emblemática é a da Honda. Mesmo com vendas em alta, a montadora 
decidiu que só vai inaugurar sua segunda fábrica, que está pronta em Itirapina (SP), 

quando o cenário melhorar. 
 

Em seu auge, o mercado brasileiro comprou mais de 3,8 milhões de veículos leves e 
pesados. Nos últimos 12 meses, não passou de 2,8 milhões. Uma solução seria ganhar 
terreno lá fora. A indústria até está exportando mais, mas os embarques devem ficar 

perto de 400 mil unidades neste ano, volume incapaz de compensar a retração doméstica. 
 

O ajuste começou pelos quadros de pessoal, dois anos atrás. Desde o fim de 2013, as 
montadoras demitiram 18 mil pessoas, mas o corte ainda parece insuficiente. Tanto que, 

dos 117 mil empregados no setor ao fim de outubro, 45 mil estavam afastados – pelo 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), com contratos suspensos no regime de layoff ou 
em férias coletivas. 

 
Sem melhoras no horizonte, as montadoras podem tomar decisões drásticas, como fechar 

fábricas. “O maior desafio que eu vejo é para as grandes montadoras, instaladas no país 
há muito tempo e que tem muita capacidade ociosa espalhada por várias fábricas”, diz 
Martin Bodewig, diretor da consultoria Roland Berger. “As empresas deixaram de pensar 

só em cortar custos operacionais e já pensam em como reduzir custos estruturais, o que 
significa inclusive reduzir o número de plantas.” 

 
O último dado oficial da Anfavea (associação das montadoras) indica que em 2012, 
quando a demanda doméstica atingiu seu pico, as empresas do setor podiam produzir 

anualmente até 4,5 milhões de carros, caminhões e ônibus. Na época, o país tinha 27 
unidades industriais em funcionamento. De lá para cá, enquanto o mercado se retraía, 

seis fábricas entraram em operação e várias foram ampliadas. Outras ainda estão em 
construção. 
 

Muitas novatas no país, como Chery e BMW, se instalaram aqui para poder se enquadrar 
no programa governamental Inovar-Auto. Para o consultor Raphael Galante, da 

Oikonomia, também houve otimismo em excesso. “Tinha gente esperando para logo um 
mercado de 5 milhões de unidades, uma visão baseada em projeções extremamente 
favoráveis, e irreais.” 

 
Se tudo der certo, mercado reage em 2017, diz consultoria 

 

 

 
 

 
 
 

 
As vendas de automóveis e comerciais leves, em queda pelo terceiro ano consecutivo, 

recuaram 23% até outubro. Na avaliação de quem acompanha o setor, dificilmente 2016 
será melhor.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/com-baixa-demanda-montadoras-produzem-metade-do-que-podem-e7t2nh698byb4aefb25fb4b75#ancora-1


“Vemos no próximo ano um mercado um pouco pior que 2015. O mais cedo que podemos 

imaginar para uma recuperação seria muito no fim de 2016, mais para 2017, caso a 
economia resolva seus problemas, o que está muito relacionado ao âmbito político”, diz 

Martin Bodewig, diretor da Roland Berger. 
 
Mesmo que o mercado melhore no ritmo esperado, a consultoria projeta que as vendas de 

veículos leves chegarão a 2,8 milhões de unidades em 2018, pouco acima das registradas 
em 2008. 

 
NOVAS FÁBRICAS 
Saiba que linhas foram inauguradas nos últimos tempos e quais estão por vir: 

 
BMW 

Começou a produzir em outubro de 2014 em Araquari (SC). A unidade tem capacidade 
anual de 32 mil carros. 
 

Chery 
Em funcionamento desde fevereiro de 2015 em Jacareí (SP), fábrica pode produzir até 50 

mil veículos por ano. 
 

Jeep 
A fábrica da marca, que pertence à Fiat, entrou em operação em fevereiro. Fica em 
Goiana (PE) e pode produzir até 250 mil veículos por ano.  

 
Honda 

A segunda unidade brasileira da empresa, em Itirapina (SP), está pronta e tem 
capacidade anual de 120 mil unidades. A produção começaria neste ano, mas foi adiada 
indefinidamente. 

 
JAC 

A fábrica de Camaçari (BA), com capacidade para 100 mil veículos, deveria ficar pronta 
em 2016, mas a retração do mercado e a entrada de sócios chineses no negócio, antes 
controlado por um brasileiro, “congelaram” o projeto. 

 
Mercedes-Benz 

A fábrica de Iracemápolis (SP), que produzirá até 20 mil carros por ano, está em 
construção. 
 

Jaguar Land Rover 
Os primeiros modelos da fábrica de Itatiaia (RJ) serão montados em “pré-série” a partir 

do primeiro trimestre de 2016. A capacidade será de 24 mil unidades ao ano.  
 
AJUSTE INCOMPLETO 

A indústria automotiva ainda não se ajustou completamente à nova realidade do mercado.  
 

A produção está no menor nível desde 2006, mas o setor ainda emprega mais que 
naquela época. 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PME em Pauta debate iniciativas empreendedoras que inspiram 

19/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Reinventar-se ou propor novas formas de trabalho para gerar negócios de alto impacto. 
Um time de empreendedores vai mostrar como transformar a própria trajetória, tornar -

se referência nos segmentos em que atuam e ainda inspirar novas iniciativas.  
 
A segunda edição do PME em Pauta acontece no próximo dia 26 de novembro, no Centro 

de Eventos da Fiep, em Curitiba.  
 

O evento é uma promoção da Gazeta do Povo, em parceria com a FAE Business School e 
a Itaipu Binacional. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. 
 

No encontro, quatro empreendedores de Curitiba irão contar mais sobre suas rotinas e 
modos de pensar e agir no mundo dos negócios. Conheça eles: 

http://multimidia.gazetadopovo.com.br/media/info/2015/201511/web-ociosidade-industria-automoveis_2.png
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pme-em-pauta-debate-iniciativas-empreendedoras-que-inspiram-3h1bef5q5cjwi0ym7p4inky41
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/inscricoes/


Leandro Lorca, Madero 

 
 
Consolidada no mercado de alimentação fora de casa, o Madero é exemplo de que 
transformação permanente é fundamental para estabelecer-se no mercado.  

 
O diretor de marketing da empresa, Leandro Lorca, vai falar sobre a nova aposta da 

marca, a versão contêiner, e a direção para a alimentação saudável, presente nos 
cardápios da rede.  
 

Rafael Soares, Oven Pizzaria 

 
 
Alimentação também é a área do fundador da Oven Pizza, Rafael Soares.  
 

Depois da experiência com a marca Yoguland, que chegou a 50 unidades no país, Soares 
mudou de rota.  

 
Quatro unidades próprias e um plano de expansão saindo do forno são os primeiros 

movimentos de um empreendedor que não tem medo de se reinventar.  
 
André Pegorer, Nexcoworking 

 
 
Jornalista e empresário, André Pegorer é um dos sócios da Nex Coworking, um dos 
primeiros espaços de trabalho compartilhado de Curitiba.  

 
O empreendimento transformou o relacionamento corporativo na capital e agora se 

prepara para ganhar escala nacional.  
 
Pegorer fala sobre como coordenar 450 trabalhadores de 200 marcas parceiras em um 

mesmo espaço. 
 



Rafael Narciso, Öus Brasil 

 
 

Agregar ideias também é o negócio de Rafael Narciso, co-fundador da Öus Brasil, 
confecção para praticantes de skateboarding e adeptos da cultura urbana.  
 

Narciso começou a empreender aos 19 anos, sem passar pela universidade e usando a 
experiência como skatista e viajante para montar um negócio que hoje tem 450 pontos de 

venda no país e começa a exportar para os Estados Unidos, Noruega, Itália, Colômbia e 
Austrália.  
 

Índice de cheques sem fundo sobe em outubro e atinge recorde para o mês 

19/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O percentual de cheques devolvidos por falta de fundos em outubro atingiu recorde 

histórico para o mês, informou nesta quarta-feira (18) a Serasa Experian, empresa de 
análise de informações de crédito.  

 
O índice de outubro foi de 2,20%, o equivalente a 1,225 milhão de cheques devolvidos. O 
percentual foi o maior para o mês desde o início das medições, em 1991.  

 
"Este recorde da inadimplência com cheques, tanto no mês de outubro como no 

acumulado do ano até agora, deve-se principalmente aos impactos do aumento do 
desemprego, da inflação e das taxas de juros na capacidade de pagamento dos 
consumidores", afirmaram economistas da Serasa em comunicado à imprensa.  

 
Em setembro, o índice havia sido de 2,21%. Em outubro de 2014, os cheques devolvidos 

corresponderam a 1,97% do total dos compensados naquele mês.  
 
No acumulado de janeiro a outubro deste ano, o percentual de devoluções é de 2,20%, 

acima dos 2,06% do mesmo período do ano passado. 
 

 
 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1708026-indice-de-cheques-sem-fundo-sobe-em-outubro-e-atinge-recorde-para-o-mes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1704716-divida-no-rotativo-do-cartao-de-credito-sufoca-os-mais-pobres.shtml


Daimler revê gestão para acompanhar evolução da indústria 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 
A rápida evolução da tecnologia dos carros e do perfil do consumidor fez a Daimler rever a 

sua estratégia de gestão para os próximos anos. A empresa desenha o plano Liderança 
2020 e mobiliza seus executivos em busca de atualização das políticas internas para 

oferecer respostas mais rápidas ao mercado e acelerar a inovação.  
 
A informação é da agência Automotive News Europe. A iniciativa é inspirada nas empresas 

do Vale do Silício e ganha prioridade com a investida cada vez mais consistente da Apple 
e do Google no setor automotivo.  

 
A Daimler mobiliza 150 executivos de diversas áreas e regiões para as primeiras 
conversas sobre o novo plano de gestão. “Vamos reavaliar e, se necessário, redefinir a 

forma como lideramos os nossos funcionários e nossos negócios”, destacou Dieter 
Zetsche, CEO da empresa, em comunicado distribuído aos membros do conselho de 

administração.  
 
A intenção é começar a desenhar o projeto em janeiro de 2016. As conversas sobre os 

rumos que a companhia deve tomar devem seguir por seis meses. 
 

A iniciativa da Daimler parece indicar um caminho natural para que as empresas do setor 
automotivo mantenham sua importância no longo prazo. A necessidade de respostas 

rápidas aos consumidores e de soluções mais inovadoras fica cada vez mais evidente. No 
Brasil, empresas como Audi e Jeep já se empenham em renovar o modelo de gestão para 
manter o time engajado e os produtos adequados ao mercado.  

 
A edição número 35 da revista Automotive Business tratou do assunto na matéria “A 

nova face da indústria automotiva”.  
 

Frank Sowade decide deixar a Volkswagen 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Após 29 anos trabalhando na Volkswagen, na semana passada o engenheiro Frank 
Sowade se desligou da empresa, onde desde setembro de 2011 era diretor de operações 

da planta Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP).  
 
A Volkswagen confirmou a saída por decisão pessoal de Sowade, e que até o momento 

nenhum profissional foi escolhido para ocupar seu lugar na direção da fábrica.  
 

Sowade segue na presidência da sociedade de engenheiros da mobilidade, a SAE Brasil, 
cargo voluntário para o qual foi eleito em janeiro deste ano com mandato de dois anos, 
até o fim de 2016. Por meio da assessoria da entidade, o engenheiro informou que ainda 

não tem destino profissional acertado e que seguirá se dedicando à SAE.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23063/daimler-reve-gestao-para-acompanhar-evolucao-da-industria
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23062/frank-sowade-decide-deixar-a-volkswagen


Engenheiro de produção graduado pela FEI em 1988, Sowade dedicou sua carreira 

integralmente à indústria automotiva, onde começou a trabalhar em 1986 como estagiário 
da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo.  

 
Nascido em uma família de descendência alemã, aprendeu em casa a falar alemão antes 
mesmo do português, e assim também passou toda a vida profissional trabalhando em 

empresas alemãs.  
 

Logo após se formar, em 1989 foi contratado pela Mercedes-Benz para assumir a área de 
montagem de motores da fábrica do ABC paulista. Em uma viagem particular à Alemanha 
em 1991, aceitou um convite para trabalhar na sede do Grupo Volkswagen em Wolfsburg, 

na área de planejamento de produção das fábricas da companhia na América do Sul e 
África do Sul.  

 
Em 1995 Sowade regressou ao Brasil para cuidar da área de manufatura de powertrain 
(motores e transmissões) e tocou o projeto de uma nova fábrica de motores da empresa 

no País, que foi instalada em 1996 em São Carlos, no interior paulista.  
 

Após dirigir a planta por quatro anos, Sowade retornou à sede do grupo na Alemanha 
como diretor de manufatura e ferramentaria. Na mesma função, voltou ao Brasil em 2004 

e em 2008 foi designado para dirigir a fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP), 
exatamente no ano em que a unidade começou a produzir a nova geração do Gol e 
Voyage.  

 
Depois de quase três anos, regressou à Anchieta para comandar a planta mais antiga da 

montadora no Brasil – e a primeira fora da Alemanha –, onde encerrou sua longa carreira 
no grupo.  
 

Faurecia estuda design para interior dos carros autônomos 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

A Faurecia é mais uma empresa da cadeia automotiva a concentrar esforços no 
desenvolvimento do carro autônomo. A empresa firmou parceria com a Universidade de 

Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, e estuda soluções para o design interno destes 
modelos.  
 

Ao contrário do que pode parecer, o objetivo não é simplesmente criar um ambiente 
agradável, mas resolver um problema já detectado nos testes destes veículos: o enjoo a 

bordo. 
 
A ideia é criar um interior para os veículos que amenize ou evite que os ocupantes se 

sintam nauseados. A indústria espera que o comportamento do motorista sofra grande 
mudança com a chegada dos carros autônomos.  

 
Sem precisar ficar com os olhos na estrada, a tendência é que a pessoa aproveite o 
tempo de deslocamento para ler notícias ou checar os e-mails. A questão é que é comum 

sentir desconforto e enjoo ao manter os olhos fixos em um ponto estático, como um 
tablet, enquanto o resto do corpo tem a sensação de movimento com o carro rodando.  

 
Diante disso, a Faurecia trabalha para encontrar soluções para o mal-estar a bordo de 
veículos autônomos por meio do design interior dos modelos. Outra meta é criar um 

ambiente confortável, que passe segurança para o condutor que entrega a tarefa de 
dirigir o veículo.  

 
A companhia já concluiu que os motoristas precisarão receber constantemente 
informações do carro. Assim, eles se manterão atualizados sobre as rotas e condições de 

tráfego e entenderão o comportamento do automóvel.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23061/faurecia-estuda-design-para-interior-dos-carros-autonomos


Ao lado da universidade, a empresa pretende chegar aos primeiros protótipos já nos 

próximos seis meses. 
 

Volvo CE tem novo gerente de serviços na América Latina 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Volvo Construction Equipment, divisão do Grupo Volvo para máquinas de construção, 
anuncia a contratação de Márcio Muraro para o cargo de gerente de serviços, garantia e 
qualidade da marca para a América Latina.  

 
Baseado na sede da empresa em Curitiba (PR), ele se reportará a Alexandre Flatschart, 

diretor da área de customer solutions da companhia na região. 
 

Em sua nova função, Muraro será o responsável pelas ações de serviços, garantia de 
produtos e pela qualidade dos equipamentos junto à rede de distribuidores da Volvo no 
continente.  

 
Graduado e pós-graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o 

novo gerente acumula 16 anos de experiência no setor automotivo. Recentemente, 
ocupava a gerência de operações e serviços da AG Leader, empresa de tecnologia de 
agricultura de precisão, que incluía as áreas comercial administrativa e técnica.  

 
Também passou por empresas dedicadas ao ramo de máquinas agrícolas, atuando na 

área de pós-venda. 
 

Altos e baixos do etanol, do Proálcool ao flexfuel 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 
A indústria automobilística brasileira rememora, neste mês de novembro, os 40 anos de 

criação do Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, considerado a iniciativa global mais 
importante para a substituição em larga escala dos combustíveis veiculares derivados do 

petróleo pelo etanol, no Brasil obtido a partir da cana de açúcar.  
 
O programa, que teve raízes na crise do petróleo de 1973 e avançou com o 

desenvolvimento de veículos capazes de funcionar exclusivamente com álcool, teve altos 
e baixos e obteve sucesso relativo. O Proálcool foi criado oficialmente em 14 de novembro 

de 1975, pelo decreto 76.593.  
 
Os engenheiros Lamartine Navarro Júnior e Cícero Junqueira Franco são considerados os 

pais do programa, acompanhados pelo empresário Maurílio Biagi. O programa de motores 
a etanol foi idealizado pelo físico José Walter Bautista Vidal e pelo engenheiro Urbano 

Ernesto Stumpf.  
 
Segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), fim dos anos 1970 a 

produção alcooleira atingiu um pico de 12,3 bilhões de litros e o Proálcool teve 
importância expressiva em 1979, quando ocorreu nova elevação nos preços do petróleo e 

foram comercializados 3.114 veículos leves movidos a etanol – os primeiros a aparecerem 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23059/volvo-ce-tem-novo-gerente-de-servicos-na-america-latina
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23058/altos-e-baixos-do-etanol-do-proalcool-ao-flexfuel


nas estatísticas da Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores.  
 

O Proálcool começou a enfrentar problemas no fim da década de 1980, à medida que o 
preço do barril de petróleo recuava e a cotação do açúcar subia no mercado internacional. 
Nesse cenário, os usineiros preferiam produzir mais açúcar, enquanto o etanol tornava-se 

desvantajoso em relação à gasolina e começava a faltar nos postos.  
 

Como resultado dessa distorção de mercado, em 1990 apenas 81.996 unidades leves a 
álcool foram emplacadas, depois de um recorde de 697.049 unidades em 1986. Em 1997, 
somente 1.120 veículos a álcool foram registrados.  

 
FLEX E O RENASCIMENTO DO CARRO A ÁLCOOL 

 
O etanol, no entanto, haveria de recuperar o espaço perdido a partir de 2003, quando 
surgiu o primeiro veículo flexfuel no Brasil, um Volkswagen Gol 1.6 equipado com 

software e sensor da Magneti Marelli para gerenciar a queima do combustível, seja ele 
etanol, gasolina ou mistura dos dois em qualquer proporção.  

 
Naquele mesmo ano foram licenciados 48.178 veículos com o sistema flex; em 2004 o 

volume subiu para 328.379 unidades e, em 2005, para 812.104 unidades, vencendo a 
barreira do milhão em 2006 e dos 2 milhões em 2007.  
 

Em 2014 foram registrados quase 3 milhões (2.940.508) de automóveis e comerciais 
leves equipados com o sistema flex (88,2% das vendas), ante 184.841 a gasolina (5,5%). 

Este ano, até o fim de outubro, haviam sido emplacados 1,83 milhão de veículos leves 
flex (88,3%) e 115.891 a gasolina (5,6%).  
 

Houve investimentos expressivos em novas usinas de álcool entre 2004 e 2003, com a 
construção de uma centena de unidades no período. Uma nova crise abateu-se sobre as 

usinas e muitas fecharam com a perda de competitividade do etanol, mas hoje o 
segmento produtivo busca reagir, com preços mais favoráveis diante da gasolina 
pressionada pela desvalorização do real. Assim, entre altos e baixos, essas usinas 

garantiram a presença do etanol combustível nos carros brasileiros desde 1979 – ou por 
36 anos. 

 

Global NCAP recomenda uso obrigatório de ESC em veículos no Brasil 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
O Global NCAP recomendou ao governo brasileiro que torne obrigatório o uso do controle 
eletrônico de estabilidade (ESC) em veículos produzidos localmente. A indicação foi feita 

pela entidade durante o lançamento da campanha mundial Stop the Crash como parte da 
programação da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito que 

acontece até quinta-feira, 19, em Brasília. 
 
“O ESC é uma tecnologia vital para salvar vidas e que pode evitar colisões ao invés de 

apenas proteger as pessoas quando uma ocorre. Nossa mais recente pesquisa mostra que 
centenas de milhares de mortes e ferimentos graves poderiam ser evitados no Brasil se o 

ESC e um pacote de outros regulamentos da ONU fossem introduzidos”.  
 
“É por isso que o Global NCAP recomenda que o governo brasileiro, que já instituiu em 

2014 a obrigação de uso do freio ABS agora faça o mesmo para o ESC”, declarou David 
Ward, secretário-geral da Global NCAP e presidente da Stop the Crash. 

 
Uma pesquisa encomendada pelo Global NCAP revelou que 34 mil vidas podem ser salvas 
e impedir que 350 mil pessoas sejam feridas gravemente até 2030 se o regulamento de 

segurança da ONU, incluindo o ESC, sejam adotadas na legislação brasileira. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23057/global-ncap-recomenda-uso-obrigatorio-de-esc-em-veiculos-no-brasil


O controle eletrônico de estabilidade é considerado um dos desenvolvimentos mais 

importantes relacionados à segurança desde o cinto de segurança. Nos Estados Unidos, 
onde o sistema se tornou obrigatório em 2012, estima-se que mais de 6 mil vidas foram 

poupadas devido ao uso desta tecnologia de prevenção de acidentes.  
 
Além dos Estados Unidos, o ESC é obrigatório na Austrália, Canadá, países da União 

Europeia, Israel, Japão, Nova Zelândia, Rússia, Coréia do Sul, Turquia e em breve 
também será na Argentina. 

 
Em seu mais recente relatório sobre a situação mundial da segurança viária, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou preocupação com relação aos fabricantes 

globais, a quem é exigida a instalação do ESC em mercados mais desenvolvidos, que 
podem vender o mesmo modelo sem a tecnologia se o país não exigir a normativa. A fim 

de evitar a falta de especificação de tecnologias de segurança, a OMS estabelece que o 
sistema ESC "deve ser obrigatório em todos os veículos”. 
 

 Considerando que o sistema também pode ser empregado em veículos comerciais, tais 
como caminhões, ônibus e similares, a OMS reforça que há enorme potencial em poupar 

vidas a ser explorado a partir do aproveitamento da tecnologia em toda a frota mundial.  
 

Como parte do lançamento da campanha, o Global NCAP promoveu na quinta-feira, 17, 
uma série de demonstrações de tecnologias de segurança viária, tais como o próprio ESC, 
freios anti bloqueio de rodas (ABS) para motocicletas e o sistema de frenagem autônomo 

de emergência (AEB).  
 

O evento contou com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que ressaltou 
os avanços da regulamentação brasileira que obriga o uso do cinto de segurança, do 
apoio de cabeça em todos os assentos do veículo, dos freios ABS e do sistema Isofix, que 

aumenta a segurança na fixação de cadeiras infantis. O ministro admitiu, no entanto, que 
o Brasil ainda precisa avançar nesta área. 

 
“Apesar da legislação de segurança veicular ter evoluído bastante no Brasil, muito ainda 
há que ser feito para tornar o veículo brasileiro tão seguro quanto os veículos vendidos 

nos países desenvolvidos. Tal situação reflete-se em toda a região latino-americana, como 
mostram os resultados de ensaios independentes, como aqueles que são realizados pela 

Global NCAP, por meio de seu braço regional, a Latin NCAP”, afirmou. 
 

Nissan Frontier recebe ajustes para a linha 2016 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 

 

A Nissan Frontier chega à linha 2016 com mudança no pacote de equipamentos da versão 
SV Attack 4x4, nas opções com câmbio manual de seis marchas e automática de cinco. A 

versão passa a contar agora com uma central multimídia integrada ao sistema de 
navegação e câmera de ré. Os preços da picape começam em R$ 113.990.  
 

O sistema multimídia da SV Attack 4x4 tem tela colorida de 6,2 polegadas, incorpora 
DVD, Bluetooth (streaming de áudio e viva-voz para celular) e navegação por GPS. O 

equipamento também reproduz áudio e vídeo por meio de USB, iPod, CD e trabalha em 
conjunto com a câmera de ré, outra novidade para a versão. Outra novidade da linha 
2016 da Nissan Frontier é a inclusão como item de série do santantônio na versão topo de 

linha SL.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23054/nissan-frontier-recebe-ajustes-para-a-linha-2016


A Frontier começou a ser montada em São José dos Pinhais (PR) há 14 anos. A geração 

atual foi nacionalizada no segundo semestre de 2008, mas não recebeu nenhuma 
mudança significativa de estilo nestes sete anos.  

 
O modelo ocupa a sexta colocação no ranking de vendas de picapes médias. De janeiro a 
outubro deste ano teve 4,9 mil unidades emplacadas, volume 50,2% menor que o do 

mesmo período do ano passado.  
 

Teksid fornecerá blocos de alumínio para motores da FCA 

19/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

A Teksid confirmou a Automotive Business que concluirá em 2016 o programa de 
investimento de R$ 250 milhões na fundição de alumínio, que permitirá o fornecimento de 
blocos e cabeçotes para os novos motores GSE da Fiat Automóveis, de três e quatro 

cilindros.  
 

Hoje já são entregues à Fiat os cabeçotes de alumínio para toda a linha de motores. 
Outros projetos no campo do alumínio estão sendo negociados com montadoras, que 
desengavetam os planos para a modernização de seus motores para atender as 

exigências de eficiência energética do Inovar-Auto.  
 

Raniero Cucchiari, diretor comercial da Teksid para o Nafta e Mercosul, admite que o setor 
de fundição de blocos de motor e cabeçotes pouco tem a comemorar este ano. “Andamos 

no ritmo capenga do mercado, que era projetado em 5 milhões de veículos leves e este 
ano mal chegará aos 2,4 milhões”, afirma.  
 

As perspectivas, no seu entender, também não são boas para 2016, quando o segmento 
de leves deve registrar uma queda de 5% a 10%. Nesse cenário, só em 2020 seriam 

alcançados de novo o patamar de 3 milhões de unidades/ano. Os veículos comerciais, 
incluindo caminhões e ônibus, também reduziriam a marcha no próximo ano, caindo das 
atuais 90 mil unidades para 80 mil a 85 mil. 

 
A produção da fundição de ferro da Teksid destinada a blocos, cabeçotes e outros 

componentes automotivos deve recuar para 150 mil toneladas este ano, ante as 170 mil 
toneladas processadas em 2014. Um terço desses volumes corresponde a produtos para o 
segmento diesel, sendo o restante destinado a otto.  

 
Enquanto o mercado interno continua decepcionando, uma boa notícia vem das 

exportações, que avançam de 40 mil toneladas de ferro em 2014 para 50 mil toneladas 
este ano.  
 

“Temos a expectativa de voltar a ser predominantemente exportadores, como já fomos 
nos anos 1993 e 1994, quando 70% de nossos fundidos eram destinados ao exterior. 

Hoje estamos nos 30%”, revela Raniero.  
 
Ele explica que o crescimento será possível com o avanço da competitividade obtida com 

a desvalorização do real e com a busca de novos mercados. 
 

Procura de crédito por micro e pequenos empresas tem leve melhora, diz 

CNDL/SPC 

19/11/2015 – Fonte: EM.com 

 
A intenção de busca de crédito dos micro e pequenos empresários para os próximos 90 

dias registrou 13,15 pontos em outubro, informaram nesta quarta-feira, 18, o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).  
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Houve pequena alta em relação a setembro, quando foram registrados 11,11 pontos em 

uma escala de 0 a 100. Honório Pinheiro, presidente da CNDL, avaliou em nota distribuída 
à imprensa que os empresários têm evitado assumir dívidas de longo prazo devido à 

atividade econômica enfraquecida e aos juros elevados. 
 
De acordo com o levantamento, quatro em cada dez empresários ouvidos consideram o 

momento "difícil" ou "muito difícil" para aprovação de crédito. Para os entrevistados, as 
modalidades de crédito mais difíceis de serem contratadas são empréstimos (32,9%) e 

financiamentos (22,4%). 
 
O fim de ano costuma ser o período de maior faturamento para alguns segmentos 

econômicos. Mesmo assim, os micro e pequenos empresários continuam com baixa 
intenção de investir em seus negócios.  

 
O levantamento registrou 29,89 pontos em outubro - quanto mais próximo de 100, maior 
é a predisposição de investimento. As aplicações de recursos mais citadas pelos 

empresários são em comunicação e propaganda (34,4%), ampliação de estoques 
(34,4%), reforma da empresa (31,7%) e compra de equipamentos e maquinários 

(28,2%). 
 

O levantamento realizado pelo SPC Brasil e pela CNDL leva em consideração 800 
empreendimentos com até 49 funcionários em todos os Estados.  
 

Fed reforça alta dos juros em dezembro, apesar de preocupações de longo prazo 

19/11/2015 – Fonte: Reuters 
 

Um número sólido de autoridades do Federal Reserve defendeu possível alta de juros em 
dezembro na última reunião do banco central norte-americano, mas seus integrantes 

também debateram evidências de que o potencial de longo prazo da economia norte-
americana pode ter se movido permanentemente para baixo, mostrou nesta quarta-feira 
a ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed. 

 
Após passar o verão e o início do outono (no Hemisfério Norte) preocupados com a 

volatilidade nos mercados norte-americanos e as perdas nos mercados chineses, "a 
maioria" dos participantes da reunião sentia que as condições para o aumento de juros 
"podem muito bem serem atendidas até a próxima reunião". 

 
O Fed decidiu fazer referência excepcionalmente direta em sua declaração pós-reunião a 

um possível aumento da taxa em dezembro. Apenas "alguns" de seus membros 
expressaram preocupações com a possibilidade de que isso os levaria a fixar de forma 
demasiadamente forte as expectativas sobre o aperto monetário, de acordo com a ata. 

 
A equipe descreveu como o Fed pode ter ficado para trás ao comunicar as suas intenções, 

com os mercados precificando um aumento inicial dos juros apenas no ano que vem. 
 
A linguagem adotada no comunicado de outubro levou essas expectativas rapidamente de 

volta a dezembro. 
 

"O sistema financeiro norte-americano parece ter resistido à turbulência nos mercados 
financeiros globais sem qualquer sinal de estresse sistêmico", trouxe a ata. "A maioria dos 
participantes avaliou que diminuíram os riscos decorrentes da evolução econômica e 

financeira no exterior, julgando que os riscos às perspectivas para a atividade econômica 
doméstica e para o mercado de trabalho estavam quase equilibrados". 

 
Mas, apesar da esperança nas perspectivas de curto prazo, o Fed também debateu o que 
poderia se tornar uma preocupação central quando der início a seu primeiro ciclo de 

aperto monetário em uma década: o potencial da economia dos Estados Unidos. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0T72UA20151118?sp=true


O debate tomou a forma de uma discussão sobre a taxa de juros real de equilíbrio -- 

aquela que, deduzida a inflação, seria consistente com o pleno emprego e com a meta de 
inflação do Fed, de 2 por cento.  

 
De acordo com estimativas dos técnicos, a taxa de equilíbrio provavelmente caiu abaixo 
de zero durante a crise e só se recuperou um pouco, e está "próxima de zero 

atualmente". 
 

Para o Fed, isso pode significar pouca margem de manobra se quiser evitar apertar as 
condições financeiras muito rapidamente. Além disso, pode ser uma indicação de que os 
juros nunca vão se afastar muito de zero, seu limite inferior. 

 
A preocupação é séria o suficiente para que "várias" autoridades do Fed entendessem que 

seria "prudente" planejar outras maneiras de estimular a economia se juros baixos se 
tornarem permanentementes. 
 

Copel: investimento previsto para lote adquirido em leilão é de R$ 580,6 milhões 

19/11/2015 – Fonte: EM.com 
 

A Copel informou nesta quarta-feira, 18, que o investimento projetado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a construção das três subestações e 230 km de 

linhas de transmissão incluídos no lote E é de R$ 580,6 milhões.  
 

O empreendimento foi licitado no leilão de transmissão 05/2015, ocorrido hoje, em uma 
disputa vencida pela Copel Geração e Transmissão. 
 

A Receita Anual Permitida (RAP) determinada pela Aneel para o lote ficou R$ 97,948 
milhões. Sem concorrentes, a Copel apresentou proposta sem deságio. 

 
"As instalações atenderão o crescimento da demanda de energia do Estado, bem como a 
expansão do sistema de transmissão entre os Estados do Paraná e Santa Catarina 

propiciando um melhor escoamento da energia da hidrelétrica Baixo Iguaçu", justificou a 
Copel em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 
Mais cedo, após o término do leilão, o superintendente de Transmissão da Copel Geração 
e Transmissão, Mauro José Bubniak, atribuiu a presença da Copel na disputa por questões 

geográficas. "Está na nossa 'casa', não podemos deixar de apresentar proposta lá dentro. 
Vamos trazer recurso para dentro do Estado", salientou Bubniak. 

 
Pouco antes, o presidente da CEL Engenharia, Celio de Oliveira, fez defesa semelhante 
para a presença do Consórcio Firminópolis na disputa pelo lote L.  

 
A subestação licitada fica localizada em Goiás, Estado da estatal estadual Celg Geração e 

Transmissão e onde atua a CEL Engenharia. As duas empresas compõem o Consórcio 
Firminópolis, na proporção de 51% e 49%, respectivamente. 
 

"A CEL é goiana, e o consórcio também tem a Celg. Estamos em nossa quarta concessão, 
todas de porte pequeno. Esse lote, em particular, é compatível com nosso tamanho e por 

isso nossa participação foi facilitada", explicou. A RAP do lote foi determinada em R$ 
6,550 milhões e o consórcio vencedor fez proposta sem deságio. 
 

Além da Copel e do Consórcio Firminópolis, saíram vencedores do leilão de transmissão a 
Planova, com o lote G, e o Consórcio TCL (Cymi, Lintran e Brookfield), com o lote A.  

 
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/11/18/internas_economia,709435/copel-investimento-previsto-para-lote-adquirido-em-leilao-e-de-r-580-6-milhoes.shtml


Barbosa e Monteiro articulam agenda do crescimento com setor privado 

19/11/2015 – Fonte: EM.com 
 
Em contraponto às medidas de ajuste fiscal, os ministros do Planejamento, Nelson 

Barbosa, e do Desenvolvimento, Armando Monteiro, se aliaram para fechar com o setor 
privado uma agenda de medidas para retomar o crescimento.  

 
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que tem uma agenda própria de crescimento - 
chamada de Agenda Brasil - , não participa das reuniões, o que tem alimentado 

especulações em Brasília sobre mais divergências na área econômica. 
 

Durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff e ao longo do governo Lula, 
era o Ministério da Fazenda que capitaneava a interlocução com o setor produtivo num 
grupo de acompanhamento do crescimento, que tinha representantes do governo e 

lideranças da iniciativa privada. 
 

O movimento de Barbosa e Monteiro para a definição de uma agenda de curto, médio e 
longo prazos tem o aval da presidente Dilma. Nesse momento em que começa a 
conseguir apoio do Congresso Nacional para avançar com as medidas de ajuste fiscal, a 

presidente que dar respostas aos que cobram ações voltadas para tirar o País da recessão 
econômica. 

 
Na terceira rodada de reuniões nsta quarta-feira, 18, com dirigentes da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), foram discutidas medidas de crédito e de liberação dos 
depósitos de compulsórios para os bancos que renegociarem dívidas das empresas. Esse 
tipo de medida já foi usada no passado pelo Banco Central. 

 
"O ministro Nelson, quando chama para essas reuniões, está traduzindo uma disposição 

do governo de melhorar o ambiente dos negócios e avaliar a estado da economia", 
afirmou Monteiro. Ele não escondeu o desconforto com o foco no ajuste fiscal. "Estamos 
discutindo muito a questão macroeconômica e o ajuste fiscal, mas temos que olhar o 

ambiente de operações das empresas", advertiu. 
 

Monteiro destacou que, numa hora como essa, de grande dificuldade, que se traduz em 
uma queda acentuada do crescimento da economia brasileira e no desemprego, é preciso 
olhar a microeconomia. 

 
Compulsórios 

 
O presidente da CNI, Robson Andrade, relativizou a ausência do ministro Levy nas 
reuniões. Mas acabou dando uma alfinetada no ministro: "Acredito que ele está ocupado 

com o ajuste fiscal", disse ele.  
 

Ele negou, porém, que o ministro da Fazenda esteja sendo deixado de lado nas 
discussões. "Não vejo nessa ação nenhum movimento de que o ministro Levy não esteja 
participando", ponderou. 

 
Para Andrade, a proposta de liberação dos compulsórios tem "chance" de ser adotada. "É 

preciso que as empresas tenham fôlego para voltarem a produzir", disse. Segundo ele, a 
CNI apresentou propostas que não têm impacto fiscal, como ações na área trabalhista, de 
licenciamento ambiental e de desburocratização da questão tributaria. Mas medidas para 

o crédito, disse, são essenciais. 
 

"Hoje as empresas estão endividadas e sem condições de fazer o pagamento das suas 
dívidas. Nós precisamos criar condições para que elas possam fazer o pagamento e 
renegociar as suas dívidas", afirmou Andrade. 

 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/11/18/internas_economia,709487/barbosa-e-monteiro-articulam-agenda-do-crescimento-com-setor-privado.shtml


Na segunda e terça-feira, Barbosa teve reuniões em São Paulo com representantes de 

diversos setores de atividade da economia mais sensíveis à escassez de oferta de crédito, 
além de representantes do setor financeiro.  

 

Governo analisa possível alta do imposto de importação do aço, diz MDIC 

19/11/2015 – Fonte: EM.com 

 
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, 
afirmou nesta quarta, 18, que a possibilidade de alta do Imposto de Importação (II) para 

produtos siderúrgicos está em "análise" no governo por recomendação da presidente 
Dilma Rousseff. 

 
Monteiro traçou um cenário pessimista se o Brasil não adotar medida de proteção para a 
indústria nacional, como está sendo feito em outros países. Na sua avaliação, as 

condições para o setor no Brasil podem se agravar "mais e mais". 
 

"Esse assunto está em pauta há dias no governo", afirmou o ministro, após participar de 
uma reunião com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e dirigentes da 
Confederação Nacional da Indústria. (CNI). 

 
"Não temos decisão tomada sobre esse tema. O que nós sabemos é que o setor 

siderúrgico vive um momento muito difícil no mundo e que há um surto de medidas 
protecionistas e defesa comercial em todos os mercados siderúrgicos", argumentou. Entre 

as ações protecionistas que vêm sendo adotadas pelos países, ele citou imposição de 
medidas de direitos compensatório, salvaguardas e antidumping. 
 

"Ora, se o mundo faz isso e o Brasil não faz nada, esse excedente vem para o Brasil", 
alertou. "Precisa se construir uma medida de maneira equilibrada e adequada", 

acrescentou.  
 
Monteiro destacou que o aço é insumo básico na economia e que afeta outras cadeias 

produtivas que dependem do produto. "Não é uma medida simples", ponderou. Ele disse 
que é favorável que o governo olhe o problema com a "visão" de que o mundo inteiro está 

adotando as medidas. "Como a medida será calibrada não há decisão ainda", insistiu. 
 
Segundo ele, "seguramente" a decisão será feita com avaliação do ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy. Monteiro disse, no entanto, que não conhece a posição do ministro Levy. 
 

Para o ministro do Desenvolvimento, essa não é uma solução para todos os problemas. 
Ele ressaltou que a importação de laminados está caindo no Brasil pela contração do 
mercado e pelo efeito do cambio, mas representa ainda entre 15% e 18% do mercado.  

 

Lucro da ThyssenKrupp sobe 46% no ano fiscal de 2015 

19/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
O grupo industrial alemão ThyssenKrupp divulgou hoje que teve lucro líquido de 309 

milhões de euros (US$ 329,5 milhões) no ano fiscal de 2015, encerrado em setembro, 
46% maior que o ganho de 212 milhões de euros registrado no ano fiscal anterior. O 
número, porém, veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street 

Journal, que previam lucro anual de 405 milhões de euros. 
 

Por outro lado, a ThyssenKrupp fechou o ano com fluxo de caixa livre de 65 milhões de 
euros, desconsiderando-se vendas de ativos, após o resultado negativo de 357 milhões do 
ano fiscal de 2014. 
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Além disso, as vendas anuais da empresa subiram 4%, a 42,79 bilhões de euros, 

impulsionadas pelos negócios de bens de capitais e por variações cambiais favoráveis. As 
novas encomendas, contudo, ficaram estáveis, em 41,32 bilhões de euros. 

 
Por volta das 6h (de Brasília), quando teve início o pregão na Bolsa de Frankfurt, as ações 
da ThyssenKrupp caíam 1,7%. 

 

BHP e Vale decidem contratar investigação externa sobre incidente da Samarco 

19/11/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
A BHP Billiton e a Vale decidiram contratar uma investigação externa sobre o recente 

rompimento de uma barragem da Samarco, no município de Mariana (MG), afirmou hoje 
o presidente do conselho de administração da BHP, Jac Nasser. A BHP e a Vale são sócias 
na Samarco, com fatias iguais de 50%.  

 
O incidente, ocorrido no último dia 5, levou ao vazamento de rejeitos de mineração, 

causando a morte de pelo menos 11 pessoas e o desaparecimento de outras oito. 
 
"Vai demorar um pouco para a investigação ser concluída, mas quando isso acontecer, 

vocês têm minha garantia de que iremos revelar o resultado publicamente", disse Nasser. 
 

Nasser também comentou que acionistas da BHP têm demonstrado preocupações com a 
sustentabilidade dos dividendos da mineradora anglo-australiana, num momento de 

queda nos preços das commodities e após o incidente em Minas Gerais. 
 
Segundo Nasser, a BHP revisa seus dividendos regularmente, sempre levando em conta 

que é preciso priorizar um balanço financeiro forte. 
 

"No contexto dessa economia global desafiadora, vimos uma queda significativa nos 
preços das ações de empresas de recursos minerais este ano, inclusive no preço de nossa 
própria ação", disse Nasser, durante reunião anual de acionistas em Perth, no Estado da 

Austrália Ocidental.  
 

"Como vocês, estamos decepcionados com o atual desempenho de nossa ação...no 
entanto, o negócio de recursos minerais é cíclico", acrescentou. 
 

Artigo: A verdade sobre o projeto de repatriação de capitais 

19/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Desde a crise financeira de 2008, diante de orçamentos governamentais deficitários e 
maior controle no fluxo de capitais, encontra-se em fase de implementação uma série de 

procedimentos fiscais, em nível internacional, que visam coibir as práticas de anonimato e 
de evasão fiscal. Trata-se da também chamada nova era de Globalização Fiscal.  
 

De um lado da mesa, encontra-se um setor público, cada vez mais necessitado de 
recursos fiscais ante aos seus inúmeros compromissos. De outro lado, um setor privado 

cada vez mais requerido a cobrir os gastos fiscais e sucessivos déficits orçamentários de 
seus governos. 
 

A ONG Tax Justice Network estima em US$ 7,6 trilhões de dólares o total de riqueza 
global em circulação por meio de Paraísos Fiscais, sendo estes invariavelmente 

responsabilizados como o coração de crises financeiras e orçamentárias de ordem global.  
 
Entre os procedimentos fiscais da nova Globalização, destacam-se o regime FATCA 

(Foreign Account Tax Compliance Act), adotado pelos Estados Unidos, que se transformou 
no precursor de regimes semelhantes, entre eles o CRS (Common Reporting Standard), 

criado pela OCDE em conjunto com o G-20 e atualmente em fase de estudo e 
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implementação por 129 países. Já o regime BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 

também criado no âmbito da OCDE, tem um conjunto de regras e especificidades. 
 

São novas ações e preceitos que objetivam a transparência fiscal e a troca automática de 
informações por parte dos governos. Significa dizer que todo e qualquer ativo detido por 
pessoas físicas e/ou jurídicas nos países que aderirem ao sistema, será objeto de 

obrigatória identificação e posterior informação automática ao país em que estiver seu 
proprietário, colocando um fim nos regimes de sigilo bancário em nível internacional. Na 

prática, tais regras já são implementadas por grande parte das instituições bancárias. 
 
O fato é que o Brasil não está isolado dentro deste movimento global. A mesma ONG Tax 

Justice Network estima em cerca de US$ 520 bilhões o capital brasileiro expatriado entre 
os anos de 1970 e 2010, em razão de severas crises e instabilidades diversas de ordem 

econômica, política e financeira ao longo das últimas décadas. Tal valor equivale a cerca 
de 22% do PIB nacional e é maior que o total das reservas internacionais atualmente 
detidas pelo país (aproximadamente US$ 370 bi). 

 
Assim, dadas as razões de cunho internacional, existe uma expectativa importante de 

implementação da legislação de declaração voluntária (voluntary disclosure) de ativos, 
também chamado de Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT). 

Espera-se que, até dezembro de 2015, seja promulgada a Lei definitiva pela Presidência 
da República, com possíveis inclusões, vetos e/ou alterações em seu texto final a partir 
das votações realizadas pelo Congresso. 

 
Na prática e diante do recente arcabouço legal internacional, trata-se de uma verdadeira 

janela de oportunidade, talvez a única, para aqueles cidadãos que buscaram algum nível 
de proteção de seu patrimônio diante das adversidades enfrentadas ao longo das últimas 
décadas. 

 
Infelizmente, a preocupação imediata do governo brasileiro não parece ser outra que não 

apenas o seu próprio orçamento. Tal situação fica evidente diante da urgência nas 
discussões da matéria e do Projeto de Lei atualmente em trâmite, diante da falta de 
diálogo mais aberto com a sociedade e especialistas na matéria, diante das dificuldades 

no ajuste fiscal e, principalmente, diante das dúvidas originadas a partir de seu texto. 
 

Entre os pontos ainda duvidosos, destacam-se o fato gerador tributário, a alíquota 
incidente, o valor a ser conferido aos bens repatriados, a forma de cálculo da multa, o 
câmbio a ser calculado (estima-se será o de 31/12/14 e não o de hoje), a necessidade de 

retificação das declarações fiscais de 2015, a forma de participação dos bancos na 
internalização dos recursos estrangeiros, os tipos de ativos (tangíveis ou intangíveis) 

declarados e a confidencialidade das declarações. 
 
Existem ainda riscos bastante grandes nos casos em que a declaração for feita errada, 

com possibilidade de exclusão da anistia, a cobrança dos tributos e a punibilidade criminal 
restaurada.  

 
Riscos importantes também são relativos a outros impostos, aos riscos trabalhistas e aos 
direitos civis, em especial situações de ordem privada, creditícias e familiares, que 

poderão surgir em decorrência da adesão.  
 

Deveria o Brasil se espelhar em práticas adotadas por outros países de forma a permitir 
um cenário estável e justo aos contribuintes que queiram se adequar.  
 

Ao invés disso, o objeto principal é tão somente a receita orçamentária excepcional e 
oportunista gerada a partir de sua adoção. Tal situação certamente permitirá abusos e 

inviabilizará a oportunidade de um acerto de contas entre o governo e os contribuintes. 
 

(Roberto Meyer,  advogado, atua na área internacional) 
 



Conta de luz foi a que mais pesou no bolso do brasileiro, diz pesquisa 

19/11/2015 – Fonte: R7 
 

 
 

O brasileiro elegeu os gastos com a conta de luz como o que mais pesou no orçamento 
neste ano. A informação é de uma pesquisa de alcance nacional realizada pela Boa Vista 
SCPC. Para 37% dos entrevistados, a energia elétrica foi a que teve maior impacto no 

bolso, seguida pelas despesas com alimentação, apontadas por 24% das pessoas. 
 

Outros gastos que pesaram neste ano foram os realizados com combustível, moradia, 
aluguel e condomínio, todos com fatia de 7% entre os pesquisados. 
 

Com o cenário econômico mais difícil neste ano, 88% dos consumidores foram obrigados 
a adotar hábitos de compra diferentes para economizar. Os esforços para gastar menos 

foram maiores na redução do consumo de energia elétrica, apontado por 21% dos 
entrevistados, seguidos por despesas com lazer (16%). 
 

Além disso, 14% dos ouvidos pela Boa Vista SCPC passaram a comprar somente o que 
consideram indispensável, enquanto 9% optaram por pesquisar os preços antes de fechar 

a compra. 
 
A instabilidade fez com que 88% dos entrevistados avaliassem que a economia do País 

está pior atualmente do que no ano passado, uma queda significativa em comparação aos 
64% registrados no ano passado. 

 
A pesquisa da Boa Vista SCPC mostrou também que, considerando a renda familiar atual, 

68% das famílias declaram que o poder de compra teve queda em comparação ao ano 
anterior. Essa percepção é sentida em todas as classes de renda: 69% nas classes A/B; 
65% na classe C; e 71% nas D/E. 

 
Metodologia 

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 30 de outubro, para mapear os hábitos de 
consumo e compras do brasileiro para essa época do ano, com uma amostra de 960 
consumidores. 

 

Gerdau decide aumentar capital de controlada 

19/11/2015 – Fonte: Diário do Comércio 

 
A Gerdau confirmou ontem ao mercado que sua controlada Metalúrgica Gerdau realizará 

uma oferta pública de ações ordinárias e preferenciais para aumentar o capital social da 
companhia em até R$ 900 milhões. A operação tem como objetivo amortizar o 
endividamento da empresa e melhorar sua liquidez. 

 
Em comunicado enviado ao mercado ontem, via Bovespa, a companhia explicou que a 

oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração e que as ações são de distribuição 
prioritária para investidores profissionais e institucionais qualificados.  
 

http://noticias.r7.com/economia/conta-de-luz-foi-a-que-mais-pesou-no-bolso-do-brasileiro-diz-pesquisa-19112015
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=gerdau_decide_aumentar_capital_de_controlada&id=162821


A operação, conforme declarou o presidente do grupo, André Gerdau Johannpeter, no fim 

de outubro, durante conferência para divulgação dos resultados, tem o objetivo de 
amortizar o endividamento da empresa e melhorar sua liquidez. 

 
De acordo com as informações da companhia, o coordenador líder da operação será o 
Banco BTG Pactual. Além disso, também participarão da coordenação da transação o Itaú 

BBA, o Bradesco BBI, o BB Investimento.  
 

O preço por ação preferencial ou ordinária emitida foi fixado em R$ 1,80 e calculado com 
base no critério de valor de mercado, após a conclusão do procedimento de coleta de 
intenções de investimento com investidores. Ao todo serão 169,3 milhões de novas ações 

ordinárias e 330,6 milhões de novas ações preferenciais.  
 

Lucro menor - A Gerdau teve lucro líqüido ajustado de R$ 193 milhões no terceiro 
trimestre deste ano, 26,3% menos que em relação ao mesmo período de 2014, quando o 
montante somou R$ 262 milhões.  

 
O desempenho foi influenciado por baixas contábeis, principalmente ativos imobilizados e 

ágio, no valor de R$ 2,2 bilhões. Por isso, a companhia apresentou o resultado ajustado, 
de forma que, considerando esses itens, o resultado contábil entre julho e agosto ficou 

negativo em R$ 1,9 bilhão. 
 
Graças ao efeito positivo da variação cambial na conversão para reais da receita gerada 

em dólares, especialmente pelas operações na América do Norte e pelas exportações 
crescentes a partir do Brasil, a receita líquida da companhia no terceiro trimestre 

aumentou 11,4% em relação à dos mesmos meses de 2014, alcançando R$ 11,925 
bilhões. 
 

No acumulado dos nove meses deste ano, os aportes da companhia já alcançaram R$ 1,8 
bilhão, com destaque para a continuidade da instalação do novo laminador de chapas 

grossas na usina de Ouro Branco (Campo das Vertentes) e para a construção de uma 
unidade de aciaria, na Argentina, ambos os projetos com previsão de entrada em 
operação no segundo semestre de 2016. 

 
O valor já chegou a praticamente ao previsto pela Gerdau para este ano, de R$ 1,9 

bilhão, considerando os investimentos em melhoria de produtividade e manutenção. 
Porém, o montante pode passar do total projetado, principalmente em função da 
valorização do dólar ante o real e de vários equipamentos e aportes serem precificados 

em dólar. 
 

Receita receberá declarações teste do e-Financeira 

19/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 
 

Atendendo a pedidos, a Receita Federal pretende disponibilizar, nas primeiras semanas de 
fevereiro de 2016, uma janela de testes para os contribuintes, no intuito de que cada 
declarante possa realizar as verificações necessárias para que seus sistemas estejam em 

funcionamento para a entrega da obrigação acessória prevista para a data limite de 31 de 
maio de 2016. 

 
Os interessados em participar da janela de testes deverão enviar uma manifestação de 
interesse para a caixa corporativa e-financeira.df@receita.fazenda.gov.br, contendo as 

seguintes informações: 
 

- Nome da entidade; 
- CNPJ; 
- Contato(s) na entidade com nome, endereço completo, telefone e e-mail. 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/26042/receita-recebera-declaracoes-teste-do-e-financeira/


As solicitações de participação deverão ser encaminhadas até 30 de novembro de 2015, 

para que possa ser realizada uma adequada programação e correto dimensionamento dos 
testes. 

 
Após o recebimento das manifestações de intenção de participação na janela de testes, 
enviaremos maiores informações com os detalhes técnicos dos procedimentos a serem 

executados." 
 

Desemprego sobe a 7,9% em outubro, o maior para o mês desde 2007, diz IBGE 

19/11/2015 – Fonte: Uol.com 
 

O desemprego no Brasil em outubro subiu a 7,9%, o maior para um mês de outubro 
desde 2007. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (19) pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 
Na avaliação do instituto, o resultado foi estável na comparação com setembro, quando 

era de 7,6%. Em relação a outubro de 2014, quando era de 4,7%, o aumento foi de 3,2 
pontos percentuais. 
 

O número de desempregados foi estimado em 1,9 milhão de pessoas. O resultado foi 
estável na comparação com setembro, mas em relação a outubro do ano passado o 

aumento foi de 67,5%, ou 771 mil pessoas a mais em busca de emprego. Essa foi a maior 
variação percentual na série histórica da pesquisa, que começou em 2002. 

 
O número de pessoas com emprego caiu para 22,5 milhões, 1% a menos do que em 
setembro (230 mil pessoas), e 3,5% a menos do que em outubro de 2014 (825 mil 

pessoas). 
 

Os dados fazem parte da PME (Pesquisa Mensal de Emprego), baseada nos dados das 
regiões metropolitanas de Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e 
Porto Alegre. 

 
O IBGE considera desempregado quem não tem trabalho e procurou algum nos 30 dias 

anteriores à semana em que os dados foram coletados. 
 
IBGE vai acabar com PME 

Em 2016, o IBGE vai acabar com a PME e com a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e 
Salário. Das três pesquisas mensais com dados de emprego, apenas a Pnad (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua seguirá. 
 
Segundo o instituto, a Pnad Contínua é mais abrangente que as outras duas pesquisas. 

Na última, com dados do trimestre encerrado em agosto, o desemprego subiu a 8,7%. A 
última coleta da PME está programada para acontecer em fevereiro, com divulgação 

prevista para março. 
 

ENTREVISTA: Estratégia digital é vital para sobrevivência dos sindicatos, afirma 
Silvio Meira 

19/11/2015 – Fonte: Agência CNI 

 
Em entrevista exclusiva, um dos maiores especialistas em inovação e tecnologia da 
informação reitera necessidade de modernização e digitalização da atuação sindical. 

 
Já faz tempo que Silvio Meira não usa cartão de papel. Seus contatos são virtuais e o jeito 

mais fácil de falar com ele é via rede social. Fosse o contrário, seria um contrassenso no 
currículo de um dos principais especialistas em inovação e tecnologia da informação da 
atualidade.  

 

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/11/19/desemprego-sobe-a-79-em-outubro-o-maior-para-o-mes-desde-2007-diz-ibge.htm
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/10/22/desemprego-em-setembro-e-de-76-estavel-no-mes-e-alta-em-um-ano-diz-ibge.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2015/10/14/ibge-encerrara-divulgacao-da-pme-e-da-pesquisa-de-emprego-industrial-no-inicio-de-2016.htm
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/10/29/desemprego-sobe-a-87-no-trimestre-encerrado-em-agosto-o-maior-desde-2012.htm
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2015/11/1,76984/entrevista-estrategia-digital-e-vital-para-sobrevivencia-dos-sindicatos-afirma-silvio-meira.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2015/11/1,76984/entrevista-estrategia-digital-e-vital-para-sobrevivencia-dos-sindicatos-afirma-silvio-meira.html


Professor associado da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), o paraibano 

participou do Encontro Nacional da Indústria (ENAI), realizado pela CNI nos dias 11 e 12 
de novembro, em Brasília, para falar sobre a inevitabilidade da digitalização e a 

necessidade urgente de os sindicatos empresariais absorverem as mudanças tecnológicas 
para modernizarem sua atuação.  
 

"A criação de uma estratégia em rede para a ação sindical digital num país do tamanho do 
Brasil é absolutamente fundamental. Na realidade, eu diria que é vital do ponto de vista 

de sobrevivência sindical", afirmou. Confira a seguir, entrevista exclusiva concedida por 
Meira à Agência CNI de Notícias.    
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O senhor fala que a inovação hoje acontece no 
ambiente digital. É diferente para pessoas e instituições? 

 
SILVIO MEIRA - Os trabalhadores dentro do próprio sindicato dos empresários e dos 
trabalhadores estão informatizados. Você e eu, enquanto pessoas, estamos 

informatizados.  
 

As instituições é que estão atrás. Até a internet chegar, a informática partia das empresas 
para as pessoas. Depois do móvel aparecer, passou a ser das pessoas para as 

organizações. E há determinadas coisas que são definitivas.  
 
Você não pode tirar os smartphones das pessoas em seus ambientes de trabalho. As 

pessoas se informatizaram numa velocidade muito maior do que as empresas porque é 
uma informatização, digitalização fluida. Conseguimos nos adaptar rapidamente, as 

empresas, não. 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como os sindicatos são influenciados por isso? 

 
SILVIO MEIRA - Imagine um sindicato, que tem estatuto, que tem processos no 

estatuto, que tem uma reunião para tomar decisões que é presencial. Os sindicatos 
precisam mudar o estatuto para considerar a presença virtual, via Skype ou Whatsapp. 
 

Veja a dificuldade que você tem. Imagine um sindicato estadual no Pará, que é maior que 
a Alemanha, reunir as pessoas todas em um lugar para tomar decisões. Ou você restringe 

o grupo que toma decisões a um espaço limitado geograficamente - todos são de Belém - 
ou então você vai fazer uma reunião por ano.  
 

Enquanto isso, o mundo ao seu redor - que transfere milhões de dados por segundo - 
está fazendo uma reunião por segundo, e você está fora. O descompasso é muito grande. 

 
A CNI é para a ação sindical digital o que o Google é para a internet. A CNI tem que 
articular as redes dos sindicatos para que todos, em conjunto, tenham mais poder 

Silvio Meira Professor associado da FGV-RJ  
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como eles devem mudar essa realidade? 
 
SILVIO MEIRA - O sindicato é um metanegócio. O negócio dos sindicatos é atender às 

demandas das empresas associadas. E a demanda das empresas é atender aos seus 
clientes e usuários. Então, os sindicatos têm dois problemas gigantes: 

 
- Como o sindicato, enquanto negócio, se vê na era digital? 
- O que ele vai fazer do ponto de vista da construção, criação de estratégias digitais que 

tenham competência para atacar os problemas foco que ele não consegue atacar hoje? 
 

Ele precisa de maior interação com as empresas que fazem parte daquele sindicato, com 
os setores regulatório, político, governamental. Maior interação, talvez, com o ambiente 

inteiro daquele negócio.  

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canal/enai-home/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni


Precisa pensar o que é comum às empresas do mesmo setor e como articular a 

cooperação entre elas do ponto de vista digital. 
 

Um exemplo: como fazer com que os processos educacionais dos sindicatos sejam 
digitalizados, para serem amplos e deslocalizados. A vantagem da digilitalização de 
qualquer coisa é que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ver. Depois você 

destemporaliza.  
 

Eu não preciso ver aquilo na hora que está acontecendo. Se alguém montar um 
repositório que pode ser fechado, no caso dos sindicatos, eu posso ver depois. Um Netflix 
sindical. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é o papel da CNI nessa transformação? 

 
SILVIO MEIRA - A CNI é uma confederação de ações sindicais. E há coisas que é ela 
quem deve fazer. Olhando piramidalmente - pensamos que não existem pirâmides em 

rede, mas existem: não de poder, mas de articulação e criação de processos. A CNI é 
para a ação sindical digital o que o Google é para a internet. Ela organiza toda a 

informação.  
 

A CNI precisa liderar esse processo, ser estratégica, fazer coisas que os sindicatos verão 
não como uma intromissão na sua cultura, mas tratar da macrocultura. A CNI tem que 
articular as redes dos sindicatos para que todos, em conjunto, tenham mais poder.  

 
A criação de uma estratégia em rede para a ação sindical digital num país do tamanho do 

Brasil é absolutamente fundamental. Na realidade, eu diria que é vital do ponto de vista 
de sobrevivência sindical.  
 

8 ações indispensáveis para o Brasil vencer a crise e voltar a crescer 

19/11/2015 – Fonte: Agência CNI 
 

Os líderes empresariais reunidos no 10º Encontro Nacional da Indústria (ENAI), realizado 
em 11 e 12 de novembro, em Brasília, sugeriram oito medidas indispensáveis para o 

Brasil superar a crise e voltar a crescer. Veja quais são os compromissos, consolidados na 
Carta da Indústria, documento elaborado pelos empresários 
 

 
 
1. Ajuste macroeconômico 

Combater a inflação e equilibrar as contas públicas. A estabilidade dos preços e a 
previsibilidade dos gastos e dos investimentos do governo são importantes para as 
empresas planejarem e realizarem investimentos na produção.  

 
2. Equilíbrio fiscal de longo prazo 

Impedir as medidas que aumentam os gastos públicos e provocam o desequilíbrio fiscal a 
longo prazo. Além de criar incertezas sobre o futuro, essas medidas aumentam os custos 
para as empresas e diminuem as chances de competição do país. 

 
 

 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2015/11/1,76969/8-acoes-indispensaveis-para-o-brasil-vencer-a-crise-e-voltar-a-crescer.html


3. Ajuste fiscal 

Atacar as fontes de pressão sobre o gasto público na origem. As regras automáticas de 
aumento das despesas e a falta de atenção às mudanças demográficas devem ser 

revistas.  
 
4. Carga tributária 

Evitar a criação de impostos ou a elevação das alíquotas dos tributos existentes. O 
aumento das receitas públicas deve ser resultado da racionalização das despesas do 

governo, da eliminação de regras de crescimento automático dos gastos e da expansão da 
economia.  
 

5. Ambiente de negócios e regulação 
Possibilitar mudanças que facilitem o dia a dia das empresas, principalmente a 

simplificação dos tributos e das relações do trabalho. A complexidade dos processos de 
recolhimento de impostos e da legislação trabalhista inibe os investimentos de vários 
setores da economia. 

 
6. Exportações 

Focar no mercado externo e adotar medidas de desburocratização e facilitação do 
comércio com outros países e blocos econômicos.  

 
7. Infraestrutura 
Criar condições para garantir rentabilidade e segurança aos investidores. Isso depende, 

entre outros fatores,  da qualificação e da independência das agências reguladoras. 
 

8. Produtividade e inovação: 
As políticas e as iniciativas empresariais devem privilegiar a produtividade e a inovação. 
Para estimular os investimentos nesta área, é necessário que o governo preserve os 

instrumentos de apoio às atividades de Pesquisa & Desenvolvimento. 
 

Vale tem pior prejuízo entre empresas abertas da AL 

19/11/2015 – Fonte: Exame 
 

 
 
No terceiro trimestre deste ano, a Vale apresentou o pior prejuízo entre as empresas de 

capital aberto da América Latina, além do 12º maior entre as empresas de toda a 
América. Os dados são da provedora de informações econômicas Economática. Entre as 

empresas da América Latina, a Eletrobras teve o segundo maior prejuízo e a Petrobras o 
terceiro. 
No período, a companhia somou resultado negativo em US$ 1,67 bilhão, valor publicado 

pela empresa na CVM e o dólar Ptax no dia 30 de setembro de 2015, de acordo com a 
consultoria. 

 
Incluindo na amostra as pouco mais de 1200 empresas com ações em bolsa nos Estados 
Unidos, o prejuízo da empresa foi o 12º pior. 

 
Neste critério, Eletrobras ficou na 18ª posição e a Petrobras na 19ª. 

 
O estudo aponta ainda que, entre os 20 maiores prejuízos da América Latina e USA, 14 
empresas são do ramo de petróleo, 5 do setor de mineração e 1 do setor de 

eletrodomésticos. 
 

 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/vale-tem-pior-prejuizo-entre-empresas-de-capital-aberto-da-a
http://www.exame.com.br/topicos/vale
http://www.exame.com.br/topicos/economatica
http://www.exame.com.br/topicos/eletrobras
http://www.exame.com.br/topicos/petrobras
http://www.exame.com.br/topicos/prejuizo


Veja, a seguir, o ranking fornecido pela Economática: 

 

 
 

Economia brasileira encolhe 3,38% de janeiro a setembro 

19/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 

 
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), um parâmetro para avaliar o 

ritmo da economia brasileira ao longo dos meses, ficou em 139,12 pontos em setembro 
pela série com ajuste sazonal. 
 

Esta foi a menor pontuação da série histórica do Banco Central desde outubro de 2010. 
Naquele mês, o indicador exibia 138,65 pontos. Economistas ainda têm dúvidas sobre 

quando a recessão econômica exercerá impacto nos índices de inflação.  
 
Antecedente ao PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas do país), esse indicador 

mostra que a economia caminha para uma contração próxima de 3,10%, que é a 
esperada por analistas do mercado financeiro que participam do relatório Focus, do Banco 

Central.  
 
No acumulado do ano até setembro, a retração do IBC-Br já está em 3,38% sobre igual 

período do ano anterior. O recuo em 12 meses até setembro foi de 2,76%.  
 

Na comparação com agosto, o indicador apresentou baixa de 0,50%, a quarta consecutiva 
na margem, na série com ajuste. Em agosto, o recuo foi de 0,76%; em julho, de -0,13% 

e, em junho, de -0,92%, segundo os dados revisados e divulgados nesta quarta-feira 
(18/11) pelo BC. 
 

Na comparação entre os meses de setembro de 2015 e de 2014, houve diminuição de 
6,18% na atividade econômica, também na série sem ajustes sazonais.  

 
A previsão da autoridade monetária no entanto é um pouco mais otimista do que a do 
mercado financeiro. No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, o BC revisou 

sua previsão de queda para o PIB de 2015 de -1,1% para -2,70%. 
 

DÚVIDAS 
Uma dúvida que a recessão desperta no mercado é sobre como os preços vão se 
comportar nesse período, já que a inflação continua alta.  

 
Economistas ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo afirmaram que os porta-vozes do 

BC que os receberam em reuniões foram firmes ao reforçar que a equipe trabalha para 
levar a inflação ao centro meta daqui a dois anos.  
 

http://www.contabeis.com.br/noticias/26044/economia-brasileira-encolhe-338-de-janeiro-a-setembro/


O resumo dos encontros foi o de que ninguém está realmente certo do que vai acontecer. 

A torcida é para que a retração econômica ajude a fazer o trabalho do BC de levar o IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) a convergir para o alvo no tempo esperado. 

 
A mudança de atuação do BC em relação ao período para trazer a inflação para o centro 
da meta, conforme o diretor de Política Econômica, Altamir Lopes, explicou no início deste 

mês, se deu porque a alta dos preços administrados está mais intensa e prolongada do 
que o imaginado e também por causa da indefinição sobre a questão fiscal.  

 
Esses foram os principais temas das conversas que ocorreram essa semana na sede da 
instituição. 

 
Reflexo principalmente desse cenário, o relatório Focus de segunda-feira (16/11) trouxe 

pela primeira vez a expectativa de que o IPCA encerre o ano acima de 10% e que o índice 
feche 2016 no teto da meta, em 6,50%. Para 2017, que é o novo foco do BC, a 
expectativa para a inflação ficou em 5%. 

 
Reuniões entre analistas de instituições financeiras e diretores do BC são comuns. Em 

momentos de maior volatilidade, mudanças de rumo ou indefinições, tornam-se mais 
frequentes. É o caso agora. 

 
Essa busca por mais informações revela que as reuniões trimestrais feitas no Rio e em 
São Paulo não foram suficientes para sanar todas as dúvidas do mercado. O último 

encontro foi realizado no início deste mês com a estreia de Altamir na Política Econômica. 
 

A cada três meses, a pretexto da preparação do Relatório de Inflação, os analistas do 
setor privado participam de encontros com os profissionais do Banco Central.  
 

Na última edição, conforme apurou O Estado de São Paulo, Altamir ouviu dos economistas 
que a política monetária (política de juros) estaria começando a ficar sob a dominância 

fiscal. 
 
A teoria, até agora refutada pela autoridade monetária e por alguns economistas de 

renome, considera que o desarranjo das contas públicas assume uma trajetória própria 
que anula a eficácia da taxa de juros no combate à inflação. 

 
Ele disse na ocasião, segundo participantes do encontro, que o BC não tem nenhum 
compromisso com meta fiscal e sim com a meta de inflação.  

 
Repetiu ainda que, imbuído desse compromisso com o regime de metas de inflação, o 

Copom fará o que for necessário para levar o índice à meta.  
 

Fisco deixa contribuinte no escuro com mudanças no ICMS 

19/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 
 
A partir de janeiro de 2016 o varejo terá novas obrigações acessórias a cumprir quando 

realizar operações de vendas destinadas ao consumidor final de outro estado. As 
exigências são grandes e envolvem alterações no leiaute da nota fiscal, o uso de uma 

nova tabela de classificação de mercadorias entre outras.  
 
O prazo de adequação é pequeno e dificilmente será ampliado. E para complicar, muitas 

das mudanças terão de ser realizadas no escuro pelos empresários, já que os 
procedimentos para adoção de algumas das novas regras até agora não foram 

regulamentadas.  
 
Entre as exigências está a adoção da tabela com Códigos Especificadores da Substituição 

Tributária (Cest). Ela atribui um código numérico de sete dígitos a cada uma das 
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mercadorias passíveis de serem enquadradas no regime de substituição. Essa obrigação 

leva a outra: a inclusão de um novo campo na nota fiscal para inserir o código numérico. 
 

A exigência é para daqui um mês e meio. O problema é que a tabela, que tem 46 
páginas, nem mesmo está pronta segundo Leandro Felizali, do grupo técnico da 
Associação Brasileira de Automação Comercial (Afrac), entidade que realizou um 

seminário para debater as lacunas trazidas pelas novas exigências dos fiscos. 
 

Também não há instrução apontando quais documentos fiscais terão de adotar os campos 
para a Cest. Mas Felizali diz que a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), a Nota Fiscal de 
Consumidor eletrônica (NFC-e) e o Sistema Autenticador de Cupom Fiscal eletrônico (Sat) 

terão de receber essa nova informação.  
 

As regras foram impostas para adequar os comerciantes às novas diretrizes para o 
recolhimento do ICMS trazidas pela Emenda Constitucional (EC) 87/2015. A inclusão do 
campo para a Cest é apenas uma das mudanças no leiaute das notas fiscais.  

 
Há uma série de outros campos que precisarão ser criados, como para incluir o valor da 

base de cálculo do estado de destino da mercadoria, a alíquota do estado de destino, a 
alíquota interestadual, o percentual destinado ao fundo de pobreza entre outros.  

 
Na prática, as mudanças no leiaute ocorrem porque, a partir de janeiro de 2016, o 
comerciante terá de calcular o ICMS devido considerando as alíquotas do estado de 

destino, interestadual e do estado de origem. Isso, quando realizar operações de vendas 
destinadas ao consumidor final de outros estados, o que afeta principalmente o e-

commerce. 
 
Há mais vácuos na implantação dessa sistemática. Ainda não existe uma definição clara 

de como será feito o cálculo do ICMS nesse novo modelo. Isso porque 24 estados 
concordaram em adotar uma metodologia de cálculo, e três estados escolheram outra.  

 
Para Marcel Solimeo, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que 
participou do seminário da Afrac, o fisco jogou nas costas dos contribuintes a 

responsabilidade de resolver um problema que era dos estados.  
 

“A maioria dos comerciantes desconhece essas novas obrigações, que passam a serem 
exigidas justamente no final do ano, quando o empresário tem outras preocupações: ele 
quer aproveitar o período para tentar salvar as vendas do ano”, comentou Solimeo. 

 
A nova sistemática foi criada pela EC 87 para equilibrar a divisão do ICMS entre os 

estados. Isso porque, quando se dá uma venda interestadual para o consumidor final, 
hoje o ICMS fica com o estado de origem, onde está cadastrado o estabelecimento 
comercial. 

 
Como a maioria do varejo do e-commerce tem sede no Sudeste, os estados de outras 

regiões passaram a reclamar de perda de receita, que se acentuou à medida que as 
vendas on-line cresceram. 
 

Então foi feito um convênio entre os estados para adotar outra sistemática. Por ela, o 
ICMS correspondente a essas vendas interestaduais gradualmente passaria a ficar nas 

mãos dos estados de destino. Em 2016, o estado de origem fica com 60% do imposto e o 
de destino, com 40%. Ano a ano o percentual pende mais para o destino, até que em 
2019 a totalidade ficará com esses estados. 

 
Para Solimeo, esse é um problema de guerra fiscal que poderia ser resolvido sem 

envolver o contribuinte. O economista da ACSP é favorável à criação de um fundo 
responsável pelo reparte correto do ICMS.  
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“Mas foi criada essa burocracia para o contribuinte, sem base em lei alguma, porque um 

estado não confia no outro. Estamos em meio a uma guerra por arrecadação”, disse 
Solimeo.  

 

Artigo: Piorando 

19/11/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Resultados negativos da economia brasileira podem se aprofundar no quarto 
trimestre  
 

Ainda não há indícios consistentes de que a atividade econômica tenha piorado tudo 
quanto tinha de piorar. 

 
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), indicador cujo objetivo é 
antecipar o que as Contas Nacionais (as do PIB) vão mostrar só três ou quatro meses 

depois, apontou em setembro um recuo de 0,50% em relação a agosto, já descontados aí 
os fatores sazonais, ou seja, descontado tudo aquilo que atua apenas temporariamente na 

criação de renda, como safras, chuvas, férias escolares, vendas de fim de ano, e que, de 
alguma maneira, poderia distorcer resultados.  
 

Com isso, em 12 meses, o recuo da atividade econômica chega aos 2,73% e, no ano (até 
setembro), aos 3,37%. 

 
Isso sugere que, no quarto trimestre, os resultados negativos devam se aprofundar. Dá 
para avançar daí três consequências.  

 
A primeira é a de que o desemprego deve aumentar, provavelmente para acima dos 10% 

da força de trabalho. Este, por si só, poderá ser fator de tensões políticas, no sentido de 
que a sociedade tende a pressionar por resultados imediatos. 

 
A segunda consequência da piora das condições da atividade econômica é a de que 
aumenta o arrasto, também negativo, para 2016: é o ano começando em marcha a ré, 

situação que dificulta ainda mais a retomada. 
 

E a terceira consequência atinge em cheio as contas públicas, o setor mais vulnerável da 
economia brasileira.  
 

Um PIB nessas condições terá impacto negativo também sobre a arrecadação dos 
governos (federal, dos Estados e dos municípios). Menos renda, menos consumo, mais 

desemprego e menos produção é déficit público na veia e ao que a ele se segue. 
 
Esse filme poderia ser rodado com cenas mais animadoras se o ajuste fiscal estivesse 

sendo encaminhado.  
 

Mas não está, porque o governo Dilma teme cortar ainda mais despesas às vésperas das 
eleições de 2016, cujos desdobramentos políticos avançarão até 2018.  
 

Este é um cálculo equivocado porque não é o ajuste que derruba a economia; é a falta de 
ajuste. Bastaria que as decisões fossem firmes para que a confiança se restabelecesse e, 

com ela, boa parte dos investimentos.  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,piorando,1798693


 
 
O governo Dilma continua paralisado pelo fogo amigo do próprio PT que tem diagnóstico 
errado da crise econômica e continua pressionando por soluções incompatíveis, em 

direção ao modelo fracassado da Nova Matriz Macroeconômica. 
 

O aprofundamento do rombo fiscal e o aumento da inflação nada mais são do que a 
combinação encontrada pelas forças econômicas do sistema para produzirem o ajuste, 
pelo aumento da dívida, pelo aumento de preços e pela queda da renda. 

 
Em outras palavras, o serviço que não é realizado por meio de decisões adequadas de 

política econômica acaba acontecendo darwinianamente.  
 
Quem mais perde com essa situação é o produtor nacional e, obviamente, o trabalhador, 

que vai sendo expropriado pela perda de renda, pela queda do padrão de consumo e pelo 
aumento de impostos. 

 

 
 

 
CONFIRA 
Apesar da crise, as cotações do dólar no câmbio interno seguem sem grandes oscilações 

nos últimos dias (veja no gráfico acima). 
 

 
 



É para dezembro 

A ata da última reunião do Fed (o banco central dos EUA), ontem divulgada, confirma que 
a disposição de seus governadores é mesmo de iniciar o processo de alta da taxa de juros 

já em dezembro.  
 
Apenas um fato novo de relevância, como o aumento do desemprego, poderia reverter 

esse processo. Mas, ao contrário do que se pensava, o mercado já não aposta em forte 
alta do dólar. 

 
(Celso Ming - O Estado de S. Paulo).  
 

Dilma inclui em Lei Orçamentária receita com CPMF 

19/11/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

BRASÍLIA - Numa sinalização de que vai insistir na volta do imposto do cheque, a 
presidente Dilma Rousseff encaminhou nesta quarta-feira, 18, ao Congresso uma 

alteração à Lei Orçamentária de 2016 para incluir a arrecadação da CPMF na previsão de 
receitas do ano que vem.  
 

Na mensagem, a presidente informa que o impacto líquido na arrecadação com a CPMF 
será de R$ 24 bilhões. O governo espera que ela seja aprovada este ano para que a 

vigência do novo imposto aconteça a partir de abril de 2016.  
 

A conta do governo considera uma arrecadação total com a CPMF de R$ 32,25 bilhões, 
mas reduz parte da previsão de receitas com o Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) no valor de R$ 8,2 bilhões. Essa estimativa representa, de acordo com o governo, 

um ganho líquido mensal de R$ 2,77 bilhões. 
 

'Aumento de tributos não é para gastar mais, é para crescer mais', disse Dilma no G-
20Dilma fez uma avaliação relativamente otimista da situação política e entende que o 
governo tem conseguido recompor a base governista – ainda que, às vezes, a maioria 

seja apertada. Esta semana, durante reunião do G-20, a presidente reafirmou a 
necessidade de aprovação da CPMF e disse que esse “aumento não é para gastar mais, é 

para crescer mais”. 
 
Na proposta que chegou ao Congresso, a Receita Federal apresentou, na mensagem, 

simulações com o impacto da arrecadação com a CPMF em 2016, considerando-se 
diversas hipóteses para data de promulgação da Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) enviada ao Congresso, que estabelece a volta do tributo. 
 
Por essas simulações, se a CPMF for aprovada em fevereiro, com primeiro mês de 

cobrança em junho, a arrecadação estimada cai para R$ 18,467 bilhões. Caso seja 
promulgada em maio, com cobrança a partir de setembro, esse valor cai para R$ 10,157 

bilhões. Na última hipótese, que prevê o mês de agosto para promulgação e vigência a 
partir de dezembro de 2016, o ganho líquido com a medida seria de apenas R$ 1,847 
bilhão no ano. 

 
Foco. O dinheiro do imposto do cheque é imprescindível porque o aumento da tributação 

de combustíveis, em estudo pelo governo, não resolve o rombo das receitas do 
Orçamento de 2016 – ainda mais que a ideia do relator de Receita, senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), de arrecadar R$ 10 bilhões com a venda de terrenos da Amazônia não 

prosperou. 
 

A insistência do governo em incluir as receitas com a CPMF no Orçamento de 2016 ocorre 
mesmo depois de o relator-geral de Orçamento, Ricardo Barros (PP-PR), avisar que não 
pretende incluir o tributo em seu parecer, que será votado na Comissão Mista de 

Orçamento. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-inclui-em-lei-orcamentaria-receita-com-cpmf,10000002381


Depois da trégua que fez caminhar, nos últimos dias, a tramitação de alguns dos projetos 

mais importantes do ajuste fiscal, o governo avalia que pode conseguir apoio diante do 
agravamento do quadro da economia, que tem forçado parlamentares da base do governo 

e da oposição a mudarem o discurso de confronto total às medidas econômicas. 
 
Até o vice-presidente, Michel Temer, antes contrário à volta da CPMF, tem se mostrado 

mais simpático à criação do novo tributo. A aliados, tem afirmado que criar mais impostos 
nunca é a melhor solução, mas que entende que esse é um caminho para reequilibrar as 

contas do governo, desde que a taxação seja temporária.  
 
O governo acredita que a articulação que o Planalto tem feito com Estados e municípios 

aumentou a chance de o novo tributo receber o aval de deputados e senadores.  
 

Presidente da Fiep leva demandas da indústria a ministros 

19/11/2015 – Fonte: Agência FIEP 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Junto com os presidentes da CNI e da Fiesc, Edson Campagnolo participou nesta quarta 
(18) de reunião com Nelson Barbosa (Planejamento) e Armando Monteiro 

(Desenvolvimento). 
 

O presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, foi um 
dos três representantes do setor industrial que participaram, na manhã desta quarta-feira 
(18), em Brasília, de uma reunião com os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro.  
 

Eles apresentaram aos representantes do governo uma série de medidas que consideram 
possíveis de serem adotadas pelo Executivo como forma de enfrentar a crise atravessada 
pelo país.  

 
Entre elas, Campagnolo pediu aos ministros a suspensão imediata da Norma 

Regulamentadora nº 12, que vem tirando de operação máquinas e equipamentos de 
muitas indústrias. O convite para a reunião foi feito pelos ministros, que buscam maior 
interlocução com diferentes segmentos do setor produtivo para encontrar soluções para a 

retomada da atividade econômica.  
 

Além de Campagnolo, participaram do encontro os presidentes da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, e da Federação das Indústrias de Santa 
Catarina (Fiesc), Glauco José Côrte.  

 
Durante a reunião, Andrade apresentou um resumo das 42 propostas da indústria que a 

CNI entregou no ano passado aos candidatos que concorriam à presidência da República.  
 
“Algumas dessas propostas dependem de discussões no Congresso Nacional, mas 

enfatizamos que existem muitas medidas que estão nas mãos do próprio governo e 

http://www.agenciafiep.com.br/noticia/presidente-da-fiep-leva-demandas-da-industria-a-ministros/


podem ser adotadas neste momento para começar a melhorar o ambiente de negócios do 

país”, afirmou Campagnolo, que é também vice-presidente da CNI. 
 

Para o presidente do Sistema Fiep, a questão da NR-12, norma editada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, encaixa-se nessa categoria. “A NR-12 não pode causar uma paralisia 
na produção da indústria, o que vai dificultar ainda mais a retomada do crescimento do 

país.  
 

Essa norma precisa ser suspensa e reavaliada com base em critérios técnicos, que 
mantenham as condições de segurança dos trabalhadores, mas que não coloquem boa 
parte do parque fabril brasileiro na ilegalidade”, disse Campagnolo.  

 
Segundo ele, a NR-12, por ser uma norma extremamente rigorosa, vem gerando custos 

extras para as empresas, que precisam realizar adequações até mesmo em máquinas 
importadas dos países mais desenvolvidos do mundo, que já possuem critérios de 
segurança confiáveis. 

 
Campagnolo também pediu aos ministros um esforço do governo para a redução da 

burocracia no país, especialmente no que se refere ao sistema tributário.  
 

“Sabemos que o governo não está disposto a abrir mão da carga tributária neste 
momento de ajuste fiscal, mas é preciso criar um movimento de desburocratização do 
país, especialmente no que diz respeito à simplificação de nosso sistema tributário”, 

afirmou. 
 

Temas como a regulamentação do serviço terceirizado – ainda em tramitação no Senado 
–, ampliação de acordos comerciais com outros países para facilitar a abertura de novos 
mercados para produtos brasileiros, agilidade em programas de concessão em 

infraestrutura e maior acesso a crédito para capitalizar as empresas foram outras 
demandas apresentadas pelos representantes do setor industrial. 

 
“A presidenta Dilma Rousseff nos pediu para dialogar e buscar inciativas que possam ser 
feitas no curto prazo, reformas microeconômicas que vão caminhar junto com as reformas 

estruturais que estamos propondo, como a reforma da previdência e as medidas de 
reequilíbrio fiscal”, disse Nelson Barbosa ao site do Ministério do Planejamento. 

 
 “Precisamos sinalizar que há muita coisa que pode ser feita e oportunidades que podem 
ser aproveitadas para destravar investimentos”, acrescentou. 

 
O ministro avaliou medidas que podem ser viabilizadas por decisões administrativas, 

portarias, resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex), do Comitê Financiamento Externo (Cofiex), entre outras.  
 

“Podemos revisitar e aprimorar propostas que já foram feitas e que o setor produtivo 
possa sugerir caminhos para que elas andem mais rapidamente”, sinalizou. 

 

No Dia do Rio Iguaçu, Sistema Fiep lança publicação sobre uso da água na 
indústria 

19/11/2015 – Fonte: Agência FIEP 
 

O presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, 
entregou ao governador Beto Richa, nesta terça-feira (17), uma publicação que analisa o 
uso da água no setor industrial e propõe soluções que auxiliem na conservação dos 

recursos hídricos.  
 

A entrega do documento ocorreu durante o seminário que marcou o Dia do Rio Iguaçu, 
realizado no Canal da Música, em Curitiba. 
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Intitulada “Água na Indústria: Uma análise da visão do setor industrial da região do Alto 

Iguaçu e afluentes do Ribeira”, a publicação é uma iniciativa do Sistema Fiep, em parceria 
com a empresa Plankton Soluções em Meio Ambiente.  

 
A ideia do trabalho, que teve como objetivo avaliar a postura de empresas instaladas na 
região do Alto Iguaçu, nos arredores de Curitiba, surgiu após o início da cobrança pelo uso 

da água nessa bacia, em 2013. Os usuários industriais das águas desses rios são os 
primeiros da região Sul do Brasil a ter que pagar pela utilização. 

 
“Nesse documento, que abrange 72 indústrias, fazemos um diagnóstico da situação do 
Alto Iguaçu e colocamos a preocupação que o setor industrial tem em relação ao rio”, 

explicou Campagnolo. “A indústria tem uma responsabilidade muito grande nessa questão 
e, com este documento, estamos nos colocando à disposição para contribuir com a 

revitalização do Rio Iguaçu. Se cada um fizer a sua parte, o rio vai ser melhor, o Paraná 
vai ser melhor e o país vai ser melhor”, acrescentou. 
 

A publicação entregue nesta terça deixa claro que, mais do que simplesmente discutir o 
valor que deve ser cobrado pelo uso dos recursos hídricos, o Sistema Fiep defende 

mecanismos de incentivo aos usuários para que invistam na redução do seu consumo. 
Isso por meio do uso de novas tecnologias ou pela ampliação do reuso da água, tanto na 

própria empresa quanto pelo fornecimento para outras companhias. 
 
Rio Iguaçu 

Maior rio paranaense, o Rio Iguaçu tem 1.300 quilômetros de extensão, com uma bacia 
de 70 mil quilômetros quadrados, que nasce na região de Curitiba e deságua no rio 

Paraná, em Foz do Iguaçu, abrangendo 104 municípios. Em seu discurso, o governador 
Beto Richa ressaltou a importância do projeto de revitalização do rio, lançado pelo 
governo do Estado em junho.  

 
“Com a crise hídrica que o país atravessa e as mudanças climáticas, a revitalização do 

Iguaçu desponta como ação prioritária do Estado, seja para o abastecimento de água, 
seja para a preservação do ambiente”, afirmou.  
 

“A importância ambiental, social e econômica deste rio para o Estado é imensa. Mas 
longos trechos dele estão comprometidos com o excesso de poluição. Daí a necessidade 

de que a comemoração de hoje seja efetivamente o marco inicial da grande 
transformação do nosso rio Iguaçu”, completou. 
 

Entre outras autoridades, também participaram do evento a vice-governadora Cida 
Borghetti – que quando era deputada estadual foi a autora da Lei 16.602/2010, que 

instituiu o Dia do Rio Iguaçu – e o embaixador da República da Coreia no Brasil, Jeon-
gwan Lee. A experiência da Coreia do Sul em recuperação de rios urbanos poderá ser 
aplicada no projeto de revitalização da bacia do Rio Iguaçu. 

 

Minério de ferro cai 1,5% na China e se aproxima de mínima histórica 

19/11/2015 – Fonte: R7 

 
Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China recuaram novamente nesta 

quinta-feira, aproximando-se da menor cotação já registrada, puxados por uma queda 
nos preços do aço em meio aos crescentes temores de demanda fraca. 
 

O minério acumula perdas de cerca de 36 por cento no ano. 
 

"Está difícil de vender atualmente", disse um comerciante de minério de ferro em Xangai. 
"Nós vemos os preços físicos caindo e transações são feitas em preços inesperadamente 
baixos, levando investidores a tomar mais posições vendidas no mercado futuro de 

minério de ferro", complementou. 

http://noticias.r7.com/economia/minerio-de-ferro-cai-15-na-china-e-se-aproxima-de-minima-historica-19112015


O minério com 62 por cento de teor de ferro entregue no porto de Tianjin na China caiu 

1,5 por cento, para 45,10 dólares por tonelada. 
 

É a cotação mais baixa para o minério desde o início de julho, quando a matéria-prima do 
aço tocou 44,10 dólares, menor nível já registrado pelo The Steel Index, em série 
histórica iniciada em 2008. 

 
O vergalhão de aço tem tocado sucessivas mínimas históricas nos últimos meses em meio 

à uma fraca demanda, em um momento de altos estoques, cortes de produção e 
fechamento de siderúrgicas. 
 

O contrato mais negociado do vergalhão na bolsa de Xangai fechou em queda de 2 por 
cento a 1.705 iuanes por tonelada, depois de tocar mínima de 1.692 iuanes, menor nível 

do contrato mais ativo desde que o contrato foi lançado em 2009. 
 


