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 MINÉRIO DE FERRO CAI E FICA PERTO DE MÍNIMA HISTÓRICA 

 RECICLAGEM VIABILIZA INDÚSTRIA DO ALUMÍNIO 

 NUCI FICA EM 74,7% EM NOVEMBRO, APONTA FGV EM PRÉVIA DA SONDAGEM 

DA INDÚSTRIA 

 SEM REAÇÃO, INDÚSTRIA ESTICA FÉRIAS COLETIVAS 

 PR DEVE TER MAIOR SUPERÁVIT DESDE 2009 

 INDÚSTRIA APONTA AÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUPERAR CRISE 

 PREÇOS DE PEÇAS E DE CONSERTOS DE AUTOMÓVEIS SOBEM ACIMA DA INFLAÇÃO 

 TRABALHADORES DA ARAUPEL PROTESTAM CONTRA INVASÕES DE TERRAS NO 

PARANÁ 

 VOLVO SE TRANSFORMOU COM A BUSCA PELA EXCELÊNCIA 

 NOVO MODELO DEU LIBERDADE PARA A INOVAÇÃO 

 THYSSENKRUPP CRESCE MAIS DE 7% NO BRASIL EM 2015 

 NOTA PARANÁ COMEÇA A DEVOLVER ICMS 

 BRASIL ORGANIZA NOVA INVESTIDA NA OMC CONTRA BARREIRAS COMERCIAIS 

 FATOR PREVIDENCIÁRIO MUDA NO DIA 1.º 

 EM CINCO MESES, PARANÁ CORTOU 3,1 MIL EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 BRASIL CONCEDE MENOS AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO A ESTRANGEIROS NO 3.º 

TRIMESTRE 

 INVENTTA+BGI E IEL FIRMAM PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO DE FORNECEDORES 

 PRODUÇÃO DAS MONTADORAS JÁ SOMA 840 DIAS PARADOS 

 VOLKSWAGEN E AUDI FRAUDAM MOTORES NOS EUA DESDE 2009 

 CONFIANÇA DA INDÚSTRIA CAI 2,50% EM NOVEMBRO, APONTA FGV 

 DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA PODE CHEGAR A R$ 1 TRILHÃO EM 2050 
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 MERCADO AMPLIA PARA 10,33% EXPECTATIVA PARA INFLAÇÃO EM 2015 

 EMPRESAS OFERECEM SOLUÇÕES PARA BARATEAR TRANSPORTE DE CARGAS 

 REPASSE DE R$ 63 BILHÕES DO BNDES AO GOVERNO FEDERAL PREOCUPOU 

TCU 

 MEDIANA PARA IPCA PARA 2017 SOBE DE 5,00% PARA 5,10%, PROJETA 

FOCUS 

 IMPOSTÔMETRO: BRASILEIRO JÁ PAGOU R$ 1,8 TRILHÃO EM TRIBUTOS 

 RECEITA DAS EMPRESAS CAIU PELA METADE EM DOIS ANOS 

 EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO CHEGA A 10,33% NESTE 

ANO 

 OBRIGATORIEDADE DA DECLARAÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AINDA 

PREOCUPA 

 34% DA MÃO DE OBRA ESTÁ COM ATIVIDADE RESTRITA 

 GASTOS OBRIGATÓRIOS DEVEM CRESCER R$ 74 BILHÕES 

 PMES PODERÃO DESENVOLVER TECNOLOGIAS PARA O SIRIUS 

 MÚLTIS BRASILEIRAS BUSCAM AGREGAR TECNOLOGIA NO EXTERIOR 

 SIMPLES TERÁ NOVAS REGRAS PARA SOLUCIONAR PENDÊNCIAS DO ESOCIAL 

 MORRE DOROTHEA STEINBRUCH, DO GRUPO VICUNHA E CSN 

 CURITIBA TINHA MAIOR FATIA DE FAMÍLIAS ENDIVIDADAS EM 2014, DIZ 

PESQUISA 

 EMPRESA DE ÔNIBUS ATRASA 'VALE', E FUNCIONÁRIOS FAZEM GREVE EM 

CURITIBA 

 GIGANTE DE ENERGIA ITALIANA ANUNCIA INVESTIMENTO DE € 3,4 BI NO 

BRASIL ATÉ 2019 

 EMPRESAS DO PARANÁ DEMITEM PELO 7.º MÊS SEGUIDO 

 SINDICALISTAS CRITICAM PROJETO DA TERCEIRIZAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO 

ESPÍRITO SANTO 

 PRODUÇÃO GLOBAL DE AÇO TEM QUEDA DE 3,1% EM OUTUBRO 

 BRASIL SERÁ O ÚNICO COM RECESSÃO ENTRE OS MAIORES PIBS GLOBAIS. 

 VOTORANTIM METAIS PODE TER LICENÇA NEGADA 
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Minério de ferro cai e fica perto de mínima histórica 

23/11/2015 – Fonte: R7 
 

O preço do minério de ferro no mercado à vista da China recuou 1,78 por cento nesta 

segunda-feira, ficando a poucos centavos de uma mínima histórica, em meio à fraca 
demanda no mercado de aço e crédito mais apertado no maior importador global. 

 
O minério com entrega imediata no porto chinês de Tianjin fechou cotado a 44,20 dólares 
a tonelada. 

 
É a cotação mais baixa 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. 
 

A produção de aço da China caiu 2,2 por cento no acumulado do ano até outubro, 
enquanto o consumo recuou quase 6 por cento devido a uma desaceleração da economia. 

Com isso, os futuros de aço em Xangai caíram mais de 3 por cento nesta segunda-feira, 
devido à fraca demanda e ao aperto do crédito. 
 

A baixa rentabilidade causou uma queda da taxa de utilização de siderúrgicas chinesas e 
isso vai "agravar o excesso de oferta de minério de ferro", disse Helen Lau, analista da 

Argonaut Securities, em Hong Kong. 
 
Os estoques de minério de ferro nos portos da China eram de 86,1 milhões de toneladas 

na sexta-feira, uma queda de 450 mil toneladas ante a semana anterior, quando os 
estoques atingiram o maior nível desde maio, de acordo com dados monitorados pela 

consultoria do setor SteelHome. 
 

Reciclagem viabiliza indústria do alumínio 

23/11/2015 – Fonte: Diário do Comércio 
Divulgação 
Se, de um lado, a crise hídrica encarece a energia elétrica e o fornecimento de água - e 

penaliza as indústrias eletrointensivas com um aumento de custos que chega a inviabilizar 
operações –, a indústria do alumínio no Brasil encontrou na reciclagem um caminho 

eficiente para não parar e baratear custos. 
 
De acordo com dados da Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e da Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas), o Brasil reciclou 

CÂMBIO 

EM 23/11/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,718 3,719 

Euro 3,958 3,959 
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289,5 mil toneladas de latas de alumínio para bebidas, das 294,2 mil toneladas 

disponíveis para o mercado em 2014, crescimento de 12,5% em relação ao ano anterior. 
 

O resultado mantém o País com o maior índice de reciclagem do mundo. De acordo com o 
coordenador do Comitê de Mercado de Reciclagem da Abal e também CEO do Grupo 
ReciclaBR, Mario Fernandez, isso demonstra o grau de amadurecimento desse mercado.  

 
“Há mais de 10 anos, somos o país com maior índice de reciclagem do mundo, com 

desempenhos sempre superiores a 90%. Isso demonstra a maturidade e estruturação do 
segmento de reciclagem brasileiro. Este é um mercado cada vez mais representativo para 
a indústria, sociedade e meio ambiente”, explica Fernandez. 

 
Coleta - Em 2014, a coleta de latas de alumínio para bebidas injetou R$ 845 milhões na 

economia nacional. A atividade de reciclagem consome apenas 5% de energia elétrica, 
quando se compara ao processo de produção do metal primário.  
 

Isso significa que a reciclagem das 289,5 mil toneladas de latas em 2014 proporcionou 
uma economia de 4250 Gwh/ano ao País, número equivalente ao consumo residencial 

anual de 6,6 milhões de pessoas, em 2 milhões de residências. 
 

O ciclo do alumínio reciclado envolve uma cadeia de milhares de pessoas em todo o País. 
Começa com os catadores de sucata, que podem atuar isoladamente ou em cooperativas, 
passa pelos centros de coleta, que dão o primeiro tratamento ao material, pela indústria 

de reciclagem propriamente dita – aquela que gera o alumínio secundário, que pode ser 
destinado a diferentes fins – até a que fabrica novas latinhas. 

 
Em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, em São Paulo, é possível acompanhar 
praticamente todo o processo. A presidente da Cooperativa de Trabalho Moreira César 

Recicla, Maria Ângela Gonzaga, comanda uma equipe de 20 mulheres e três homens. Por 
dia, são coletados 200 quilos de rejeitos diversos.  

 
“O material mais importante é a lata. Coletamos 500 quilos por mês (em média) e 
conseguimos um ganho de R$ 600 para cada catador por oito horas de trabalho diário. 

Nosso maior objetivo é vender diretamente para a indústria, eliminando os 
atravessadores que ficam com parte dos ganhos”, explica Maria Ângela Gonzaga. 

 
Agregar - No segundo degrau da escada está a Latasa Reciclagem. Líder no mercado 
brasileiro de reciclagem de alumínio há mais de 10 anos, a empresa atende a todas as 

regiões do Brasil. Através dos 22 Centros de Coleta Latasa/Garimpeiro Urbano e três 
centros de fundição (dois em Pindamonhangaba e um em Itaquaquecetuba, também em 

São Paulo) a empresa processa mais 200 mil toneladas de alumínio por ano. 
 
Os centros de coleta Latasa compram vários tipos de sucata de alumínio de pequenos, 

médios e grandes fornecedores e cooperativas e, a partir dessa etapa, todo o processo é 
realizado pela empresa, que produz com a matéria-prima reciclada metal líquido, lingotes, 

ligas de alumínio, deox, dross, placas RSI e vergalhão. A Latasa é parte do Grupo Recicla 
BR. Cada centro de coleta da empresa tem capacidade para processar até 400 quilos de 
lata solta por hora. 

 
De acordo com o supervisor do Centro de Coleta de Compras de Pindamonhangaba, Sílvio 

Leite, a matéria-prima recebida passa por um forte controle de qualidade que garante que 
o material prensado chegue à indústria em condições de ser fundido e ser novamente um 
alumínio que possa ser transformado em embalagens e outros produtos.  

 
“A principal impureza é areia. Ela vem misturada para dar peso ao lote. Eventualmente, 

somos obrigados a devolver a mercadoria e até penalizar o fornecedor, que pode ficar 
suspenso”, afirma Sílvio Leite. 



Minas Gerais - Em Minas Gerais a empresa deve reabrir o centro de coletas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ainda no primeiro semestre de 2016. O 
investimento previsto é de R$ 1 milhão, com geração de 10 a 12 empregos diretos e 50 

indiretos. “Minas é um estado muito importante para a companhia e voltar a ter um 
centro de coletas é uma questão estratégica.  
 

Atualmente, o atendimento é feito por centros de São Paulo, mas este é um mercado que 
exige presença. Precisamos criar relacionamento, respeitar e educar o fornecedor e o 

cliente”, destaca o CEO do Grupo ReciclaBR. 
 
Depois de passar pelo centro de coleta, o material prensado segue para planta industrial 

da Latasa. Atualmente, 200 mil toneladas de alumínio são recicladas pelo grupo, que 
vende a matéria-prima reciclada para indústrias automobilísticas, de embalagens, de bens 

de consumo, construção civil e siderúrgicas. 
 
Todo o alumínio líquido produzido na unidade de Pindamonhangaba e quase todo em 

lingotes é enviado para a unidade da Novelis instalada na mesma cidade. A empresa é 
líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio.  

 
Uma intrincada rede de prensas é capaz de transformar lingotes de até 600 milímetros 

em lâminas de 0,3 milímetros extremamente maleáveis e resistentes. De ponta a ponta, o 
processo, que pode ser a frio ou a quente, leva, em média, 10 minutos. 
 

Reaproveitamento gera economia 
Estudo realizado pelo Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) revela que a 

reciclagem da lata de alumínio para a obtenção de uma nova embalagem reduz em 70% 
as emissões de gás carbônico e 71% o consumo de energia em relação à lata fabricada 
apenas com alumínio primário.  

 
O Cetea analisou diversos aspectos do ciclo de vida da lata, considerando o impacto em 

cada fase da sua produção – extração da bauxita, produção do alumínio primário e da 
chapa de alumínio e fabricação da lata e da sua tampa – além do consumo de energia 
elétrica e de combustível no processo produtivo e no transporte. Da cadeia de reciclagem 

foram considerados dados de coleta, transporte da lata pós-consumo (sucata) e processo 
de reciclagem. 

 
A partir dos dados coletados para a análise do ciclo de vida (ACV), foi possível retratar 
três cenários para a produção de latas e tampas de alumínio: um utilizando apenas metal 

primário (0% de reciclagem); produção com 50% de metal primário de 50% de metal 
reciclado; e produção com 2% de metal primário e 98% de metal reciclado (índice 

brasileiro de reciclagem de latas de alumínio para bebidas de 2011) – considerando que o 
total reciclado substitui volume equivalente de material primário. 
 

No primeiro cenário a economia de energia elétrica e de bauxita é zero. No segundo, de 
36% e 47%, respectivamente. E no último, com a maior quantidade de metal reciclado, 

são economizados 71% da energia elétrica e 93% de bauxita. 
 
Para o presidente-executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta 

Reciclabilidade (Abralatas), Renault Castro, faltam políticas públicas que incentivem o 
consumo de embalagens de lata.  

 
“Precisamos entender a reciclagem como importante para toda a cadeia produtiva e para 
o meio ambiente. Outros materiais não têm centros de coleta e, portanto, não têm 

logística para alcançar um índice tão grande de reciclagem. Precisamos nos aproximar 
mais e qualificar os catadores. Para isso necessitamos desonerar a cadeia e implantar um 

regime tributário de acordo com o impacto ambiental da embalagem”, reclama Castro. 
 

Em breve deve ser lançado, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 



(Inmetro), o Programa de Rotulagem Ambiental, que define que o objetivo geral dos selos 

e declarações ambientais é incentivar a demanda e a oferta de rótulos que causem menos 
impacto no ambiente, por meio da comunicação de informações precisas, verificáveis e 

confiáveis, estimulando, assim, o potencial para a contínua melhoria ambiental voltada 
para o mercado, conforme preconiza a norma ISO 14025. 
 

Nuci fica em 74,7% em novembro, aponta FGV em prévia da Sondagem da 

Indústria 

23/11/2015 – Fonte: R7 
 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria atingiu 74,7% em 

novembro, segundo a prévia da Sondagem da Indústria divulgada na manhã desta 
segunda-feira, 23, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado, já livre de 

influências sazonais, é menor do que o apurado no dado final da sondagem de outubro, 
que foi de 74,9%. 
 

Os dados anteriores a novembro foram revisados hoje pela FGV, que passou a realizar as 
sondagens de confiança a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) 2.0. A mudança foi anunciada em outubro. A prévia dos resultados da Sondagem 
da Indústria abrange a consulta a 784 empresas entre os dias 03 e 17 deste mês. O 

resultado final da pesquisa referente a novembro será divulgado no próximo dia 30. 
 

Sem reação, indústria estica férias coletivas 

23/11/2015 – Fonte: EM.com 
 
A redução ou absoluta falta de encomendas para o fim de ano e o início de 2016 forçam 

indústrias de variados setores – de fabricantes de móveis e calçados ao setor automotivo 
– a antecipar ou estender o período de paralisação das linhas de produção durante as 

festas de Natal e ano-novo. O agravamento da crise brasileira também leva mais 
empresas de alguns segmentos, a exemplo de fábricas de mobiliário da Zona da Mata 
mineira, a suspender as atividades nesta época, diferentemente do ano passado. 

 
Com a forte retração das vendas da indústria automotiva, em Minas Gerais, Iveco, do 

grupo Fiat, e Mercedes-Benz devem diminuir a produção, respectivamente, nas unidades 
de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, e Juiz de Fora, na Zona da Mata.  
 

A Iveco comunicou ao sindicato dos trabalhadores que concederá férias coletivas aos 
empregados da unidade de veículos comerciais de 14 de dezembro a 12 de janeiro, 

período mais extenso que os adotados nesta época em anos anteriores, de 10 a 20 dias. 
 
A fabricante de caminhões e comerciais leves da montadora italiana inicia também no mês 

que vem uma nova fase de lay-off na fábrica, mas ainda sem prazo definido, de acordo 
com a empresa.  

 
O sistema consiste na dispensa temporária dos empregados, que passam a receber o 
seguro-desemprego e a complementação do salário pela empresa durante a vigência do 

acordo, não superior a cinco meses.  
 

Parada semelhante foi adotada em setembro para parcela dos empregados, lembra o 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Sete Lagoas (Stimmesl), Ernane Geraldo Dias. 

 
“A situação está bastante adversa. Em plena crise, as férias coletivas podem até ser 

prorrogadas”, afirma. Na fábrica da marca Mercedes-Benz, as férias coletivas serão 
escalonadas. A cada período, os trabalhadores de determinado setor ficarão sem 
trabalhar. O primeiro e mais extenso começa no próximo dia 30. A unidade de montagem 

http://noticias.r7.com/economia/nuci-fica-em-747-em-novembro-aponta-fgv-em-previa-da-sondagem-da-industria-23112015
http://noticias.r7.com/economia/nuci-fica-em-747-em-novembro-aponta-fgv-em-previa-da-sondagem-da-industria-23112015
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/11/23/internas_economia,710489/sem-reacao-industria-estica-ferias-coletivas.shtml


bruta e pintura deve dispensar o pessoal durante 30 dias, segundo o presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora, João César da Silva.  
 

O maior setor é o de montagem, com aproximadamente 300 pessoas. Eles ficarão em 
férias de 21 de dezembro a 6 de janeiro, como nos anos anteriores. 
 

No polo calçadista de Nova Serrana, Centro-Oeste de Minas Gerais, parte das empresas 
decidiu conceder férias coletivas a partir do dia 30, antecipando em cerca de 15 dias o 

calendário típico de dezembro.  
 
“Algo que nunca se viu na cidade. Foi um ano muito difícil, afinal, as empresas estão 

trabalhando com 60% a no máximo 70% da sua capacidade produtiva”, observou o 
presidente do Sindicato da Indústria de Calçados da cidade (Sindinova), Pedro Gomes da 

Silva, que trabalha com previsão de queda das vendas no acumulado do ano entre 20% e 
25%, ante 2014. 
 

A maioria das 300 fabricantes de móveis de Ubá e região vai dispensar os empregados 
por três semanas, quando no ano passado a paralisação foi de 15 dias, informou Michel 

Pires, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá. Algumas 
das fábricas vão adotar férias coletivas de 30 dias a partir de 17 de dezembro, em razão 

da total impossibilidade de programar a produção.  
 
“Nesta época, era normal programar as entregas de janeiro, mas nem as encomendas de 

dezembro ocorreram como em anos anteriores. Se algum pedido do Nordeste chegasse 
hoje, teríamos como entregá-lo na semana que vem”, afirma o industrial. 

 
Desaquecimento Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Calçados e Bolsas de Minas Gerais, Rogério Jorge de Aquino e Silva, empresas que não 

costumavam paralisar a produção deram sinal à entidade de que precisam suspendê-la 
agora, devido à crise da demanda de clientes duramente afetados pelo desaquecimento 

da economia.  
 
“Algumas empresas já definiram férias coletivas a partir de 17 de dezembro, quando em 

novembro de anos anteriores nem se falava nas paralisações de fim de ano”, afirma. O 
sindicato estima entre 600 e 700 demissões efetuadas de janeiro a outubro tendo a queda 

das vendas do setor como motivação. 
 
Nas indústrias têxteis, mesmo depois de uma série de ajustes feitos pelas empresas para 

se adaptarem à retração do consumo, que resultaram no corte de 1.380 empregos desde 
o começo do ano, de acordo com o sindicato dos tecelões da Grande Belo Horizonte, pelo 

menos duas empresas, a Tear Têxtil e a São Geraldo, vão adotar férias coletivas.  
 
O presidente do sindicato dos trabalhadores, Carlos Roberto Malaquias, diz que as 

paralisações devem se estender de 10 de dezembro a 3 de janeiro, envolvendo 1.280 
empregados. 

 
Cenário hoje é de pessimismo 
Enxergar os rumos que a produção industrial vai tomar na virada para 2016 é tarefa 

impossível para a indústria. 
 

 “Tudo o que a gente imagina envolve um grau de pessimismo muito grande. Nós temos 
uma crise política violenta e tanto o consumidor quanto o lojista ficam com medo de fazer 
negócios”, afirma o presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Nova Serrana 

(Sindinova), Pedro Gomes da Silva. O polo calçadista da região de Nova Serrana reúne 
cerca de 1,2 mil empresas e ao redor de 20 mil empregados. 

 
Michel Pires, presidente do sindicato dos fabricantes de móveis de Ubá, diz que as 

perspectivas com as quais as empresas trabalham são de retração de vendas superior a 



25% neste ano, comparadas às de 2014. Trata-se do pior resultado que o industrial já viu 

nos 25 anos de atuação no ramo. “Vivemos o dia a dia. Não há como programar, 
principalmente, as compras de matérias-primas”, afirma. 

 
Para Michel Aburachid, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas 
(Sindvest), o alento nas vendas observado em outubro pela indústria do vestuário só 

provocou alterações das projeções de fechamento de 2015, sem indicar saída dos 
balanços de vendas no vermelho. As previsões subiram de perdas de 40% dos negócios 

até junho para queda de 20% até outubro. 
 
Retomada A reação das vendas da indústria do vestuário surpreendeu em outubro e 

poderá ser suficiente para manter em atividade linhas de produção de empresas do setor 
que adotavam férias coletivas nesta época do ano.  

 
Aburachid conta que o sinal de recuperação das vendas reflete uma aparente acomodação 
da indústria ao espaço aberto no mercado interno por empresas que se voltaram às 

exportações, com o benefício recente da valorização do dólar, e aquelas que acabaram 
deixando o mercado devido à intensidade da crise no começo do ano. Além disso, chama 

atenção o fato de que alguns clientes voltaram a comprar das fábricas de uniformes. 
 

“Não se trata de algo a comemorar neste momento. É um chuvisco neste período de 
seca”, afirma o presidente do Sindivest. Aburachid destaca a expectativa de que a reação 
das vendas seja contínua e de que o câmbio favorável aos exportadores estimule novas 

encomendas.  
 

As empresas dos segmentos de moda fashion e de roupa íntima estão concentrando os 
bons resultados nas exportações. O sindicato reúne 5 mil fabricantes e 150 mil 
trabalhadores em Minas Gerais.  

 

PR deve ter maior superávit desde 2009 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
O Paraná caminha para fechar o ano com o maior superávit comercial desde 2009, com 

saldo de US$ 1,9 bilhão entre janeiro e outubro, de acordo com dados do ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Apesar da boa notícia, isto se 

deve, em grande parte, porque as compras do estado no exterior caíram 25% no período, 
e não pelas exportações terem superado índices anteriores. 
 

Até outubro, as importações paranaenses somaram US$ 10,8 bilhões contra US$ 14,5 
bilhões no mesmo intervalo de 2014. O comportamento de queda é pouco comum na 

série histórica e se repetiu apenas no ano passado, considerando o mesmo período, 
quando as compras paranaenses no exterior diminuíram 11% em relação a 2013. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pr-deve-ter-maior-superavit-desde-2009-dj9r3wedrbuxz9m8hm5ldclgx


Os produtos mais comprados pelas empresas paranaenses no exterior foram partes e 

acessórios de veículos (US$ 725,6 milhões), seguidos por petróleo (US$ 689,9 milhões) e 
automóveis de passageiros (US$ 526,7 milhões). 

 
Ao mesmo tempo, as exportações do estado também perderam força neste ano na 
comparação com 2014. Os embarques de produtos paranaenses somaram US$ 12,8 

bilhões até outubro, enquanto no ano passado, as vendas chegaram US$ 14,1 bilhões – 
uma queda de 10% na receita com as vendas para fora do país. 

 
Novos destinos 
Os exportadores paranaenses vêm tentando encontrar outros mercados para substituir a 

Europa, cujos destinos estão entre os que mais cortaram importações neste ano.  
 

A Arábia Saudita, por exemplo, desponta como o quarto maior destino das exportações 
paranaenses, com US$ 484,2 milhões em receitas. Desse total, 89% representam a venda 
de carne de frango (US$ 430,7 milhões). 

 
Outros países, como México e Índia, também registraram um crescimento expressivo nas 

exportações paranaenses neste ano. Para a Índia, as empresas do estado embarcaram 
US$ 383,1 milhões até outubro.  

 
O número representa um acréscimo de 52% nas vendas para o país asiático, sendo que a 
maior parte representa embarques de óleo de soja (US$ 260,4 milhões). 

 
Outro destino que ganhou espaço neste ano, foi o México, que somou US$ 228,2 milhões 

de janeiro a outubro, um aumento de 80% em relação às vendas em 2014. Neste caso, 
os maiores embarques também foram de carne de frango (US$ 35,6 milhões), seguida 
por máquinas de construção (US$ 30,7 milhões). 

 

 
 

Indústria aponta ações necessárias para superar crise 

23/11/2015 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
O Brasil atravessa um dos momentos mais complexos de sua história. "É um momento 
que exige correção de rotas, sentido de urgência e enfrentamento de questões 

econômicas, políticas e institucionais que são obstáculos ao desenvolvimento pleno do 
país", diz a Carta da Indústria, divulgada no 10° Encontro Nacional da Indústria (ENAI), 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10426-industria-aponta-acoes-necessarias-para-superar-crise/pa-1/


realizado nos dias 11 e 12 de novembro em Brasília. O documento identifica os principais 

problemas e contém propostas para a superação da crise.  
 

"A raiz dos problemas do Estado brasileiro está nas dificuldades de governança e de 
governabilidade", resume o documento. Entre os obstáculos estão o aumentocontínuo dos 
gastos públicos, as pressões pelo aumento da carga tributária, a insegurança jurídica e a 

ineficiência do Estado. "Tudo isso reduz a produtividade, a única forma de crescimento 
sustentável com aumento do bem-estar", destaca a carta. "A combinação dos problemas 

de governança com a complexidade regulatória gera uma percepção de paralisia, inércia e 
falta de evolução em temas centrais para a competitividade da economia". 
 

A Carta da Indústria aponta as ações indispensáveis para o país voltar a crescer. Na visão 
dos empresários, os compromissos fundamentais são: 

 
Ajuste macroeconômico - A estabilidade e a previsibilidade são fundamentais para o 
crescimento. É essencial garantir as condições para o equilíbrio das contas públicas e o 

controle da inflação. Mas esse ajuste tem de ser alcançado com uma agenda crível e com 
uma trajetória que gere confiança nos agentes sobre a sua sustentabilidade e eficácia. 

 
Sustar iniciativas fiscais desequilibradoras - É fundamental sustar iniciativas que 

agravam o quadro fiscal de longo prazo, aumentam custos para as empresas, deterioram 
as condições de competitividade e geram incertezas sobre o futuro. 
 

Qualidade do ajuste fiscal - O problema fiscal brasileiro deve ser enfrentado de forma 
estrutural. As fontes de pressão sobre o gasto público precisam ser combatidas na 

origem. Regras automáticas de expansão das despesas e a falta de atenção às mudanças 
demográficas precisam ser revistas. Ao não enfrentar as fontes de pressão, criam-se as 
condições para ajustes provisórios e de baixa qualidade que penalizam investimentos e 

elevam a ineficiência do Estado. E mais grave: antecipam a necessidade de ajustes que 
amplificam a insegurança sobre o futuro.  

 
Carga tributária - É inaceitável o aumento da carga tributária, seja pela criação de 
novos tributos ou pela elevação das alíquotas dos existentes. O aumento de recursos 

precisa vir da racionalização das despesas e do crescimento da economia.  
 

Simplificação radical do ambiente de negócios e melhoria da qualidade 
regulatória - É preciso mudanças que mudem a percepção dos produtores e investidores 
sobre a qualidade do ambiente de negócios no Brasil - notadamente nas áreas tributária e 

de relações do trabalho - e que se destravem os obstáculos regulatórios que inibem as 
decisões de investimentos de vários setores da economia brasileira.  

 
Foco nas exportações - Garantir foco nas exportações por meio de iniciativas que 
promovam a desburocratização, facilitação do comércio, abertura de mercados e mudança 

de preços relativos que tornem atraente a atividade exportadora. 
 

Infraestrutura - É a grande oportunidade para a economia brasileira. As mudanças mais 
expressivas dos marcos regulatórios foram feitas. O fundamental é atuar para que as 
condições de atração do investimento sejam realistas, rentáveis e seguras. A qualificação 

e independência das agências reguladoras é uma condição importante para aumentar a 
segurança jurídica dos investidores. 

 
Produtividade e inovação - O desenho das políticas e as iniciativas empresariais devem 
privilegiar a produtividade e a inovação. É importante que o ajuste macroeconômico não 

desative instrumentos e ativos que não podem sofrer interrupções, a exemplo das 
atividades de Pesquisa & Desenvolvimento. 

 
Para ler a íntegra da Carta da Indústria clique aqui. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas/eventos/enai/2015/11/1,76770/carta-da-industria-2015.html


Preços de peças e de consertos de automóveis sobem acima da inflação 

23/11/2015 – Fonte: Em.com 
 

 
 
Manter um carro está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. Não bastasse o 

aumento dos combustíveis, custos com reparo e itens de automóveis estão subindo 
mesmo diante de um ambiente recessivo.  

 
Em outubro, os preços de pneus ficaram 5,8% mais caros em 12 meses, segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial de inflação. Foi a 

maior alta registrada em pelo menos três anos. Na mesma base de comparação, as 
despesas com conserto aumentaram 12,1%, acima da média geral para o período, de 

9,9%. 
 
A explicação para a alta dos preços mesmo com o arrefecimento da atividade econômica 

está justificada pelo aumento da demanda por veículos usados, avalia o economista 
sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio 

Bentes.  
 
No acumulado de um ano até outubro, foram comercializados 4,4 milhões de motos, 

carros e comerciais leves novos, quantidade 15,8% menor em relação a 12 meses 
imediatamente anteriores. Já no mesmo período, 14,1 milhões de seminovos foram 

vendidos, o que representou alta de 3,4% na mesma comparação, de acordo com dados 
da Federação Nacional de Distribuição da Distribuição de Veículos Automotores 

(Fenabrave). 
 
Como está mais caro comprar um automóvel 0km, seja porque a inflação está 

abocanhando boa parte do orçamento das famílias, ou devido ao crédito mais caro e 
escasso no mercado financeiro, alguns consumidores estão optando por motos ou carros 

usados que, dependendo das condições de uso, estão mais suscetíveis a demandar 
despesas com manutenção. “Esse movimento não indica mais dinheiro no bolso.  
 

Conserto de automóvel é um exemplo clássico de efeito de substituição. Se a compra do 
veículo 0km fica difícil de concretizar, o consumidor vai atrás de outras opções”, analisa. 

 
O movimento de alta de produtos e serviços ligados a automóveis, no entanto, também 
se aplica às pessoas que já têm o veículo próprio.  

 
Em setembro de 2014, a taxa de juros média para aquisição de veículos estava em 

22,8%. No mesmo mês deste ano, a taxa era de 25,6%, enquanto o prazo médio de 
pagamento permanece em 41,6 meses, segundo dados do Banco Central. 
 

 Ou seja, além de os preços de carros e motos terem subido, aumentaram os valores das 
prestações, da dívida e do gasto total com a compra do veículo, destaca Bentes. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/11/23/internas_economia,710502/dragao-senta-no-banco-da-frente.shtml


 
“Um carro usado que há um ano custava ao todo R$ 30,9 mil, já incluindo os juros, hoje, 

sai a R$ 33,9 mil. É um aumento de 9,8% que o consumidor quer evitar. Então, ele adia o 
desejo da troca e leva o veículo que tem para a oficina”, diz o economista. Tanto que os 
financiamentos de veículos estão caindo entre usados e novos.  

 
De acordo com pesquisa da Cetip, no acumulado de janeiro a outubro, o volume de carros 

novos financiados recuou 26,3%, enquanto o de usados contraiu 6,7%. Já o 
financiamento de motos novas registrou queda de 12,4%, e o de usadas, se retraiu em 
3,8%. 

 
Comportamento As despesas com carro estão minando não apenas as economias do 

servidor público Humberto Pereira da Silva, de 50 anos, mas também a paciência. “Se o 
problema fosse só os gastos com combustível, estava bom. Mas não é o caso”, reclama 
ele, que tem quatro carros em casa.  

 
“São dois meus e os outros, dos meus filhos”, conta. Ao todo, ele estima ter gasto ao 

longo de 2015 cerca de R$ 4 mil, sendo que metade dessas despesas foram consumidas 
por um dos veículos, que chegou a parar na oficina cinco vezes apenas este ano. 

 
Não apenas o crescimento da demanda está levando as oficinas a cobrarem mais pelos 
serviços. O aumento com custo da mão de obra e a pressão gerada pela alta da energia 

elétrica está levando donos de oficinas e grandes empresas a ajustarem suas tabelas de 
preços.  

 
O coordenador de Treinamento Técnico da Monroe – fabricante mundial de amortecedores 
–, Juliano Caretta, ressalta que, além disso, a alta do dólar impacta diretamente nos 

valores dos produtos, já que alguns insumos são importados. “O aumento é inevitável, 
mas sempre trabalhamos para repassar o mínimo possível para o consumidor”, afirma. 

 
Apesar do aumento dos preços por bens e serviços ligados ao setor automotivo, é possível 
driblar esses custos, garante Caretta. Para ele, mudanças no comportamento de direção 

serão imprescindíveis para reduzir não apenas pensando no momento atual, mas a longo 
prazo. “É importante ter muito cuidado na hora de conduzir o veículo. Quanto mais 

cauteloso o consumidor for na condução e conservação, menores serão os desgastes. 
Com isso, a economia é certa”, atesta. 
 

Boa preservação minimiza gastos 
Mudar as atitudes no trânsito deve ser acompanhado pela preservação do automóvel para 

amenizar o impacto da alta dos preços. Analisar e verificar as condições da moto ou carro 
com o passar do tempo será fundamental para garantir o bom funcionamento e a saúde 
do veículo.  

 



Para isso, a manutenção preventiva é a melhor forma de evitar dores de cabeça, afirma o 

engenheiro Marcus Romaro, consultor automotivo e especialista em segurança veicular e 
de trânsito. “Esse tipo de manutenção é planejada, para evitar danos ou falhas, sendo 

baseado por tempo de utilização”, explica. 
 
Em cerca de 80% dos casos, os veículos são levados para verificaçaõ apenas quando o 

automóvel já está apresentando algum defeito. Nesses casos, é realizada a manutenção 
corretiva, onde normalmente são executados reparos após o dano ou falha no 

equipamento.  
 
Esse tipo de reparo é o menos indicado pelos consultores automotivos. “Tudo que é 

realizado com planejamento, com certeza é mais rápido, mais barato e mais seguro”, diz 
Romaro. “Seguindo-se os intervalos de revisões programadas, ou seja, respeitando as 

manutenções preventivas, os gastos serão significativamente menores, não só pela 
manutenção em si, mas também pela durabilidade dos componentes, menor consumo e 
desgaste”, acrescenta. 

 
A opção de um veículo novo, seminovo ou usado é sempre muito pessoal, mas é certo 

que a compra do 0km não é garantia de que o consumidor terá menos ou nenhuma dor 
de cabeça, diz Romaro.  

 
“Tudo que é feito pelo homem está sujeito a falhas, mas é claro que se espere menos 
falhas de durabilidade em um veículo sem uso do que em um usado”, explica, ressaltando 

que falhas de projeto também podem ser observadas, ainda que em menor grau, entre os 
novos. Por isso, ele sugere que o consumidor opte por veículos novos que já tenham sido 

lançados há pelo menos um ano no mercado. 
 
Para o consultor automotivo Jacques Waksman, proprietário da JW Autos, a compra pelo 

novo é sempre o mais indicado, até por uma questão do seguro, que tem um custo maior 
entre os veículos usados. No entanto, caso o consumidor opte pelo automóvel seminovo, 

o ideal é que a opção seja por um com até dois anos de uso de pessoas conhecidas.  
 
E mesmo assim, ele recomenda que o consumidor verifique o estado do carro sempre 

acompanhado de um mecânico de confiança. “São profissionais com experiência que 
poderão avaliar melhor se aquele veículo é bom, ou não, para compra”, justifica.  

 

Trabalhadores da Araupel protestam contra invasões de terras no Paraná 

23/11/2015 – Fonte: G1  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Trabalhadores da Araupel protestam em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo do 
Paraná, em Curitiba, desde as 6h desta segunda-feira (23). O grupo de cerca de 1,2 mil 
pessoas pede providências e a retirada dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST) que ocupam uma fazenda de reflorestamento da empresa em Quedas 
do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, desde o julho de 2014. 

 
Os manifestantes levaram até a capital vários tratores, caminhões e maquinários que 
desde estão estavam na área ocupada. Segundo os sem-terra, os equipamentos foram 

abandonados no local. A Araupel afirma, no entanto, que eles só puderam ser retirados de 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/trabalhadores-da-araupel-protestam-contra-invasoes-de-terras-no-parana.html


lá com escolta policial. A Polícia Militar está acompanhando a manifestação. O trânsito na 

região foi prejudicado. 
 

A situação deve ser exposta ainda aos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). Representantes do setor moveleiro do estado apoiam o protesto. 
 

Questionado sobre o que impede a solução do caso, o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Madeira de Quedas do Iguaçu, que representa os funcionários da 

Araupel, Claudir dos Santos, a demora é de responsabilidade do governo do Estado. 
Segundo Santos, os trabalhadores do campo não conseguem entrar na fazenda para tirar 
a matéria-prima para a indústria, comprometendo toda a cadeia de produção. 

 
“Não é a morosidade da Justiça, tanto é que tem duas ordens judiciais de cumprimento de 

integração de posse. O que falta é o governo do estado cumprir. Se o governo não tomar 
providência, vão ser extintos em Quedas do Iguaçu mais de 4 mil empregos, além do 
efeito cascata que deve atingir empresas que prestam serviço para a Araupel", disse em 

entrevista à Rádio CBN. 
 

Os manifestantes informaram que devem ser recebidos às 11h pelo chefe da Casa Civil, 
Eduardo Sciarra. E, o governo, adiantou por meio da assessoria de imprensa, que só deve 

se manifestar sobre o caso depois do encontro. 
 
Um grupo de trabalhadores de sem-terra também está em frente à sede da Araupel desde 

o início da manhã. 
 

Volvo se transformou com a busca pela excelência 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

No início dos anos 2000, a Volvo do Brasil já era uma empresa admirada pela qualidade 
de seus ônibus e caminhões e por suas convicções no estilo sueco, que colocam a 
segurança em primeiro lugar e cultivam o respeito pelo indivíduo. Isso não significava, no 

entanto, que a companhia não precisava de uma “sacudida”. O respeito do consumidor 
não era uma garantia de que a gestão da empresa estava pronta para ser sustentável no 

longo prazo. 
 
Usando uma metodologia de autoavaliação da Fundação Nacional da Qualidade, o Modelo 

de Excelência da Gestão (MEG), a filial brasileira da Volvo descobriu que sua 
administração ainda estava longe do que havia de melhor. Em uma escala de mil pontos, 

ficava na casa dos 300. A partir desse alerta, a empresa passou por um processo longo de 
melhoria dos processos internos e dos relacionamentos com todos os públicos que 
circundam seu negócio. 

 
Em grande parte, é por esse esforço de mais de uma década que a Volvo foi escolhida a 

vencedora no Prêmio Bem Feito no Paraná 2015, uma iniciativa da Gazeta do Povo em 
parceria com a Escola de Comunicação e Negócios da Universidade Positivo. Mais um 
entre os tantos prêmios que a direção da empresa recebeu neste ano, entre eles o 

terceiro Prêmio Nacional da Qualidade. 
 

O diagnóstico do início dos anos 2000 fez com que a Volvo encarasse problemas comuns a 
grandes companhias, como departamentos que conversavam pouco, falta de 
documentação de processos, foco difuso na busca de inovações e lacunas na comunicação 

com o público interno. 
 

“Entendemos que era preciso medir efetivamente a qualidade da gestão”, diz Carlos 
Morassutti, vice-presidente de RH e assuntos corporativos da Volvo. “Era necessário 
trabalhar com todos os públicos e incorporar a cultura da melhoria contínua.” 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/especiais/bem-feito-no-parana/volvo-se-transformou-com-a-busca-pela-excelencia-5wzewwqp918jr8r50ivz68435


Conselhos 

O desafio fez com que a empresa acentuasse a participação dos funcionários nas 
decisões, com a criação de conselhos de gestão. Eles são divididos por temas e recebem 

missões. A partir dos conselhos são ativadas as áreas que podem contribuir para 
determinada melhoria. Assim, a criação de soluções se espalha pela Volvo, sem o 
isolamento de departamentos. 

 
“A participação nos conselhos é uma forma de desenvolvimento pessoal muito importante 

na Volvo. Ela permite a interação entre áreas e gerações diferentes de funcionários”, 
explica Morassutti. 
 

A empresa também se preocupa em dar condições para que seus 3,5 mil funcionários se 
sintam estimulados a lidar com o desafio constante de agregar mais valor aos produtos e 

reduzir custos. “Acreditamos que os resultados aparecem quando as pessoas sentem que 
podem dar o melhor e que são beneficiadas por isso”, completa.  
 

O “jeito Volvo” de trabalhar 
O norteador do modelo de gestão de excelência na companhia é chamado “The Volvo 

Way”, uma espécie de manual com a missão da empresa. “Energia, paixão e respeito pelo 
indivíduo” é o mote central do documento, que ressalta a necessidade de se criar valor 

para o cliente para se criar valor para o acionista. Na prática, o “jeito Volvo” envolve 
apreço pela qualidade, participação forte na comunidade e envolvimento de todos os 
funcionários. 

 
Um exemplo de como isso funciona é a forma como a companhia ficou conhecida pela 

segurança de seus produtos. Além de fabricar caminhões com mais tecnologia, a Volvo 
persegue ativamente a educação de motoristas em um dos programas de segurança no 
trânsito mais conhecidos do mundo. E essa busca por um trânsito mais seguro envolve 

todos os funcionários, que são instruídos sobre o melhor comportamento ao dirigir. 
 

“Queremos que as pessoas incorporem nossos propósitos também para suas vidas”, 
resume Carlos Morassutti, vice-presidente de RH e assuntos corporativos. “Não há pessoa 
que faça de um jeito em casa e de um jeito diferente no trabalho.” 

 
Com o tempo, outros temas foram entrando na pauta da companhia, como preservação 

do meio ambiente e ética e diversidade. Dentro dos limites da fábrica, foi montado um 
centro ambiental para trabalhos educativos e recentemente foi realizada uma semana 
para um debate sobre ética entre os funcionários. São os pontos de partida para um 

movimento de mudança que a empresa quer levar para fora de seus muros. 
 

A empresa 
A Volvo chegou ao Brasil em 1977, quando começou a construção da fábrica de Curitiba, 
inaugurada em 1979. Ali são produzidos caminhões pesados e semi-pesados, chassis de 

ônibus e motores. A companhia tem também uma fábrica de máquinas para construção 
em Pederneiras (SP). Em Curitiba são cerca de 3,5 mil funcionários. 

 
Busca pela excelência credencia Volvo para bi-campeonato no Prêmio Bem Feito 
no Paraná 

 
 



Companhia de origem sueca que tem sua sede brasileira em Curitiba desenvolve desde os 

anos 2000 um modelo de gestão voltado para a melhoria contínua. 
 

Novo modelo deu liberdade para a inovação 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Um dos principais focos da transformação na gestão da Volvo nos últimos 15 anos foi o 
estímulo à inovação. Hoje a companhia tem um modelo de melhoria contínua que permite 
a qualquer funcionário sugerir e aplicar inovações de maneira ágil. Neste ano, foram mais 

de 50 mil mudanças implementadas. São dezenas de alterações por dia.  
 

“Transferimos a responsabilidade pela implementação para as próprias áreas e demos 
liberdade para que qualquer pessoa registrasse uma sugestão”, explica Cyro Martins, 
diretor de operações da Volvo. A maioria dessas inovações é simples, com pequenos 

ganhos de segurança, processo ou de qualidade no produto final. O segredo está no 
volume de alterações que, somadas, geram economia e caminhões e ônibus melhores no 

fim da linha de produção. 
 
Mensalmente é feita uma exposição com as melhores inovações e no fim de ano 12 são 

escolhidas para uma espécie de “feira” como forma de reconhecimento para as equipes. 
Na seleção deste ano, estava uma ideia que eliminou um cano de PVC usado para a 

colocação de chicotes e tubos em chassis de ônibus (uma peça que seria descartada pelo 
encarroçador) e um novo layout na área de retrabalho para evitar acidentes. 

 
Contra a crise 
Esse modelo de difusão das melhorias de gestão e da inovação tem se mostrado bastante 

útil em um ano de recessão que abateu o setor de veículos pesados – a queda do 
mercado em 2015 é de 50%.  

 
A direção da Volvo chamou todos os seus funcionários a colaborarem com ideias para 
reduzir custos e melhorar processos. Já foram captadas mais de 600 sugestões. Todas 

estão sendo avaliadas por grupos temáticos, que vão selecionar aquelas que devem ser 
priorizadas.  

 

ThyssenKrupp cresce mais de 7% no Brasil em 2015 

23/11/2015 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
A ThyssenKrupp fechou o ano fiscal (outubro de 2014 - setembro de 2015) com 
faturamento de R$ 9,9 bilhões no Brasil. Esse montante representa crescimento superior 

a 7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Para a companhia, esse 
resultado é um reflexo da estratégia global adotada nos últimos anos. A empresa 

confirmou o plano de investir R$ 2 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos. 
 
"Assim como em nível global, nossa estratégia de diversificação vem sendo implementada 

de forma muito bem-sucedida aqui no Brasil”, observou Michael Höllermann, CEO da 
ThyssenKrupp na América do Sul. “Esse bom desempenho é também consequência da 

integração e sinergia entre as unidades e a adoção de melhorias operacionais nas 
fábricas".  
 

O balanço divulgado à imprensa apresenta fatos e perspectivas de cada Área de Negócio 
da companhia no Brasil. Na Components Technology, por exemplo, os destaques são o 

anúncio do investimento em uma nova linha automatizada para a produção de 
virabrequins em Campo Limpo (SP), prevista para entrar em operação em fevereiro de 
2016 e que será a primeira linha de usinagem de virabrequins da ThyssenKrupp focada 

em veículos de passeio. 
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E também o início das operações da fábrica Valvetrain, em Poços de Caldas (MG), que 

está produzindo eixos de comando de válvula integrados à tampa do cabeçote do motor, 
na qual foram investidos R$ 60 milhões. 

 
O documento informa ainda que a empresa venceu concorrência de uma montadora para 
produzir e fornecer globalmente componentes para sistemas de direção elétrica. Para 

tanto, planeja investir em uma nova unidade no Brasil, que terá capacidade para produzir 
cerca de 500 mil componentes por ano e com operação prevista para começar em 2018.  

 
Já no segmento de energia eólica, foi concluída a ampliação de sua fábrica de rolamentos 
em Diadema (SP), que tem como objetivo atender à crescente demanda por rolamentos 

especiais de grande porte para o setor de equipamentos para geração de energia eólica. 
 

Elevators Technology - Esta área de negócios expandiu a capacidade produtiva de sua 
fábrica em Guaíba (RS) e aumentou suas exportações no período, principalmente para 
outros países da América Latina, entre eles Chile, Peru, Colômbia, Argentina, Paraguai e 

México. Destaque ainda para o lançamento do MAX, solução baseada na tecnologia da 
"Internet das Coisas" para o monitoramento remoto de elevadores, do MULTI, primeiro 

elevador sem cabos do mundo, e do ACCEL, esteira rolante de alta velocidade.  
 

Industrial Solutions - Importante foco de crescimento da ThyssenKrupp nos próximos 
anos, esta unidade de negócios também tem como objetivo a diversificação de sua 
atuação no Brasil e outros países da América do Sul. Outro foco é a entrada em novos 

mercados, como o de geração de energia a partir da utilização de fontes alternativas.  
 

No último exercício também entrou em operação completa o Service Center, em Santa 
Luzia (MG), “o mais avançado projeto dedicado à modernização e renovação de 
equipamentos de processamento para a indústria de cimento, mineração e energia, além 

de prover a manutenção e suporte ininterruptos”. O local dispõe de uma oficina de alta 
tecnologia especializada no tratamento de peças de grande porte e complexas para as 

principais atividades da mineração.  
 
Material Services - Na área de serviços e materiais, a empresa criou a unidade 

Infrastructure, fortalecendo sua atuação na América do Sul, principalmente em mercados 
como o de saneamento, construção civil e sistemas de proteção contra catástrofes 

naturais.  
 
Destaque ainda para a ampliação da capacidade produtiva da unidade Autômata, que 

presta serviços de usinagem de alta precisão para a indústria aeroespacial. Esse 
investimento tem como objetivo garantir o fornecimento de componentes para a Embraer, 

usados na fabricação de aeronaves militares como o modelo KC-390 e também a família 
de jatos comerciais E-Jets E2. 
 

Steel Americas - Considerada uma líder global em termos de excelência operacional e 
capaz de produzir 5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, esta área conseguiu 

atingir, pela primeira vez, o breakeven de seu fluxo de caixa. 
 
ThyssenKrupp - Com presença em 80 países, a o grupo obteve faturamento global de 

cerca de 42,8 bilhões de euros no ano fiscal de 2014/2015. Desenvolvendo negócios no 
Brasil desde 1837, a empresa emprega atualmente mais de 12 mil colaboradores em 

todas as regiões do País nos segmentos de siderurgia, automotivo, energia, 
infraestrutura, mineração, cimento, construção civil, química, petroquímica e defesa. 
 

Nova  Marca - Juntamente com o balanço, a companhia divulgou sua nova marca, que 
apresenta slogan e marca e identidade visual únicos para todas as unidades ao redor do 

mundo. "Queremos consolidar uma imagem unificada no mercado e ser reconhecidos 
como uma empresa industrial diversificada, que gera valor agregado por meio do 



investimento constante em inovação e em novas tecnologias que atendam às demandas 

atuais e futuras de nossos clientes", comentou Höllermann.  
 

No novo logotipo, os selos Thyssen e Krupp, que anteriormente estavam separados, agora 
formam um único elemento, em letras minúsculas, assim como o novo slogan: 
engineering. tomorrow. together. 

 

Nota Paraná começa a devolver ICMS 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Os R$ 20,6 milhões que o governo estadual promete devolver aos contribuintes por meio 

do programa Nota Paraná devem estar disponíveis a partir desta segunda-feira (23).  
 
Quem registrou CPF no ato da emissão de notas fiscais e fez cadastro no site do programa 

(www.notaparana.pr.gov.br) poderá resgatar até 30% do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido. Segundo o governo, o programa já ultrapassa 

33 milhões notas e pode beneficiar 4 milhões de contribuintes.  
 
Os resgates devem ser de valores a partir de R$ 25, em conta bancária informada ao 

Nota Paraná. Os créditos têm validade de um ano. Será possível acumular valores dentro 
desse prazo. Haverá ainda sorteios mensais de prêmios em dinheiro, a partir de 

dezembro. 
 

Segundo o governo do estado, os créditos poderão ser sacados, abatidos do Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a partir de 2017, ou transformados 
em crédito para celular. A previsão da Fazenda é que o Nota Paraná arrecade R$ 180 

milhões ao ano. 
 

Brasil organiza nova investida na OMC contra barreiras comerciais 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Alvo de uma ação conjunta da União Europeia (UE) e do Japão na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), por causa dos programas de incentivos a setores da economia, o Brasil 
decidiu responder aos ataques com ações contra esses países diretamente em Genebra, 

Suíça, sede da OMC.  
 

Com o apoio financeiro de entidades que representam o setor privado, o governo terá 
como foco os subsídios e as barreiras não tarifárias às exportações brasileiras, 
especialmente as fitossanitárias, que afetam produtos do agronegócio.  

 
Um levantamento dessas barreiras deve embasar novas investidas como o pedido de 

abertura de um painel (comitê de arbitragem) contra restrições ao ingresso de frango na 
Indonésia, deflagrada em outubro. Segundo uma fonte do setor, estão na mira países 
europeus, EUA, Japão, China, Coreia do Sul e Argentina.  

 
No Japão, por exemplo, o suco de laranja brasileiro é taxado entre 24% e 25,5%, o maior 

imposto dentre os países produtores. Nos EUA, entre as barreiras estabelecidas, o Brasil 
não pode vender ovos.  
 

Há barreiras atribuídas a razões fitossanitárias questionáveis. No caso da Indonésia, nem 
sequer havia explicação. O ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral, que trabalha 

em ações contra a Indonésia, observa que as exportações brasileiras ficando mais 
competitivas pela desvalorização do real e que a tendência é que as barreiras aumentem.  
 

Os últimos painéis abertos na OMC a pedido do Brasil – contra EUA (algodão) e UE 
(açúcar) – foram favoráveis ao lado brasileiro.  
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Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), há dezenas de barreiras desconhecidas. 

Assim como o governo, a CNI está fazendo um levantamento sobre as barreiras não 
tarifárias.  

 
O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, disse que os países 
desenvolvidos mantêm um sistema informatizado de barreiras, mas esse monitoramento 

não existe de forma sistemática e integrada nas economias emergentes. “Deixamos 
passar oportunidade de acessar mercados”, avalia. 

 

Fator previdenciário muda no dia 1.º 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 

Os trabalhadores que planejam se aposentar até o fim de 2015 devem estar atentos para 
o reajuste do fator previdenciário, cálculo anual do governo que reduz, ano após ano, o 
valor do benefício para um determinado perfil de idade e contribuição. O novo fator passa 

a valer a partir de 1.º de dezembro.  
 

Nas contas do presidente do Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada, Renato 
Follador, especialista em previdência e um dos criadores do fator, os contribuintes que 
decidirem pendurar as chuteiras no primeiro dia do próximo mês terão uma perda de 

0,8% com este recálculo. 
 

Logo, uma pessoa com 35 anos de contribuição e 55 de idade, que recebia R$ 3 mil em 
média e contribuiu integralmente ao longo da vida, deverá se aposentar com R$ 2.100,60 

ao mês com o novo fator. Agora, se esse mesmo contribuinte o fizer até 30 de novembro, 
os vencimentos serão de R$ 2.117,10 ao mês. “Para quem está em condições de se 
aposentar já, não é interessante esperar o dia 1.º de dezembro”, aconselha Follador. 

 
No entanto, o especialista afirma que para quem atingir até 2018 a nova fórmula da 

aposentadoria, a chamada 85/95, o melhor é esperar os próximos três anos para entrar 
com o pedido na Previdência Social. 
 

De acordo com a nova regra, os homens cujas idade e tempo de contribuição somarem 95 
podem calcular o benefício sem a incidência do fator, o que permite obter aposentadorias 

mais elevadas. Para as mulheres, o cálculo da idade mais contribuição será de 85. 
 
Por exemplo: um homem de 65 anos que fez o recolhimento do INSS por 30 se encaixará 

dentro da nova regulamentação, já que a soma dos dois fatores é igual a 95. Já a mulher 
que contribuiu por 30 anos e tem 55 anos de idade pode solicitar a aposentadoria por 

meio da 85/95. A fórmula, porém, é escalonada e a partir de 2019 será de 86/96. Em 
2021, o valor será de 87/97, subindo em um número a cada dois anos. 
 

“Se você se enquadrar nessas condições, espere. Senão, entre se aposentar antes ou 
depois do dia 1º de dezembro, o melhor é que seja antes”, finaliza Follador. 

 
O que é o fator? 
O fator previdenciário é um índice criado pelo governo usado no cálculo da aposentadoria 

por tempo de contribuição, que é de no mínimo 35 anos para homens e 30 para 
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mulheres. A fórmula leva em conta o tempo de contribuição do trabalhador, a idade, a 

expectativa de vida e mais uma alíquota fixa de 0,31. 
 

 
 

Em cinco meses, Paraná cortou 3,1 mil empregos de nível superior 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
Desde junho, quando as empresas do estado começaram a cortar profissionais com 
ensino superior, a economia paranaense fechou 3,1 mil vagas desse tipo. Em outubro, 

houve 828 mais demissões que contratações de trabalhadores com esse grau de 
instrução. 

O setor que mais demitiu empregados com diploma universitário no mês passado foi o de 
serviços, com 410 postos fechados no estado. Nos últimos cinco meses, no entanto, o 
maior número de cortes ocorreu na indústria (-1,4 mil). 

 
No acumulado de janeiro a outubro, o saldo do emprego de nível superior ainda é positivo 

no Paraná, em razão das contratações realizadas entre janeiro e junho. 
 
Mas dois setores já contabilizam mais demissões que contratações nos dez primeiros 

meses de 2015: a indústria, com saldo negativo de 883 vagas, e a construção civil, com 
250 dispensas. 

 
O fechamento de vagas voltadas a pessoas com escolaridade mais alta é um dos 

principais sintomas da deterioração do mercado de trabalho. Isso porque o natural é que 
primeiro sejam demitidas as pessoas menos escolarizadas, e que gradualmente os cortes 
comecem a afetar os trabalhadores com mais tempo de escola. 

 
Quando as dispensas começam a atingir quem tem diploma universitário, que em boa 

parte dos casos é um profissional mais produtivo, é porque a situação é mesmo grave. 
 
Entre 2013 e 2014, quando a economia brasileira começou a perder força, a maioria das 

empresas evitou demitir profissionais graduados, pois temiam dificuldades para 
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recontratá-los em caso de recuperação da atividade. Como a possibilidade de reação 

sumiu do horizonte de curto prazo, esse medo também desapareceu 
 

Brasil concede menos autorizações de trabalho a estrangeiros no 3.º trimestre 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O Brasil concedeu, no terceiro trimestre do ano (julho a setembro), 10.703 autorizações 
de trabalho para profissionais estrangeiros. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira 
(20) pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Previdência Social 

e representam uma queda de 29% na comparação com as autorizações concedidas no 
mesmo período de 2014 (15,101 mil). 

 
Segundo o documento, o perfil das autorizações concedidas no terceiro trimestre de 2015 
é predominante de trabalhadores com ensino superior e médio completos (10.018). O 

relatório aponta que 9.374 autorizações foram dadas a pessoas do sexo masculino e 
1.329 do sexo feminino. A maior parte das concessões beneficia estrangeiros com idade 

entre 35 e 49 anos (4.495) e entre 20 e 34 anos (4.108). 
 
A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre do ano, a grande parte dos 

trabalhadores que receberam autorização de trabalho no Brasil é composta por 
profissionais das ciências e das artes (4.734); por técnicos de nível médio (2.909); 

dirigentes do poder público, de organizações de interesse público e gerentes (926); de 
produção de bens e serviços industriais (892) e de serviços e comércio (836). 

 
Das autorizações concedidas no período, 3.495 foram para trabalho por até 90 dias; 
outras 1.533 de até um ano; 1.266 concessões de trabalho de até dois anos, com 

contrato no Brasil; e outras 3.838 de até dois anos, sem contrato no país. 
 

Regiões e países 
O Rio de Janeiro foi o Estado que liderou o número de vistos para o trabalho estrangeiro, 
4.722. Em seguida estão os estados de São Paulo (3.987), Ceará (483) e Minas Gerais 

(374). 
 

Com relação à origem desses profissionais, os Estados Unidos lideram as concessões 
(2.032). Em seguida estão o Reino Unido (846); Filipinas (757); Índia (748) e Itália 
(516). Foram ainda concedidos 319 vistos de trabalho para residentes de países que 

integram o Mercosul e associados. 
 

O Ministério informou ainda que, no terceiro trimestre do ano, foram concedidas 1.364 
autorizações com base em resoluções do Conselho Nacional de Imigração (CNI) que 
tratam de situações especiais e casos omissos, dos critérios para concessão de visto 

permanente para estrangeiro designado para administrar entidades sem fins lucrativos, 
de estrangeiro em união estável e de situações especiais envolvendo investidores 

estrangeiros. 
 

Inventta+bgi e IEL firmam parceria para capacitação de fornecedores 

23/11/2015 – Fonte: Automotive Business 
 
A Inventta+bgi, empresa especializada em gestão da inovação tecnológica, firmou 

parceria com o IEL, Instituto Euvaldo Lodi, para dar auxílio às montadoras habilitadas no 
Inovar-Auto. A ideia é ajudar estas empresas a atender as metas de desenvolvimento de 

fornecedores do programa.  
 
“Estamos estruturando esse serviço já com alguns clientes. Temos conhecimento 

profundo do Inovar-Auto”, esclarece Carina Leão, da área de relações institucionais da 
Inventta+bgi. O IEL já oferecia programa de capacitação de fornecedores, mas não era 
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direcionado ao setor automotivo. Dessa forma, a parceria reúne as aptidões. 

 
Dentro do serviço, é possível fazer um diagnóstico dos parceiros da cadeia produtiva e 

identificar oportunidades nas empresas. As montadoras arcam com a consultoria técnica 
prestada pela Inventta+bgi. “Todos saem ganhando. De um lado a fabricante de veículos 
consegue atender ao Inovar-Auto. Do outro o fornecedor tem melhorias necessárias”, 

aponta. 
 

A política industrial oferece duas possibilidades para que as montadoras invistam no 
desenvolvimento de seus fornecedores. É possível incluir estes dispêndios entre os 
aportes em Engenharia e Tecnologia Industrial Básica (TIP). O programa impõe que, a 

partir de 2016, as fabricantes de veículos invistam ao menos 1% de seu faturamento 
bruto anual nesta frente. 

 
Há ainda opção de listar os gastos com os parceiros da cadeia produtiva entre os 
dispêndios em Pesquisa & Desenvolvimento, em que as montadoras devem aplicar ao 

menos 0,5% do faturamento bruto já no ano que vem.  
 

Caso excedam os investimentos mínimos exigidos pelo Inovar-Auto, superando também a 
outras exigências do programa, como as metas de eficiência energética, as fabricantes de 

veículos podem receber redução adicional na alíquota do IPI de até 2 pontos porcentuais. 
 

Produção das montadoras já soma 840 dias parados 

23/11/2015 – Fonte: Exame 
 
 

 
 

 
 
 

Ao longo de 2015, as montadoras tiveram a produção paralisada pelo equivalente a mais 
dois anos, na soma de dias em que cada fábrica de 15 marcas suspendeu as atividades 

em razão da fraca demanda por veículos novos. A conta total chega a 840 dias de paradas 
por férias coletivas, folgas e banco de horas (a ser compensado futuramente). 
 

O número não inclui dispensas parciais de pessoal, redução de atividades com medidas 
como lay-off (suspensão de contratos de trabalho) e as férias de fim de ano, que ainda 

estão sendo definidas e em muitas empresas serão mais longas do que em 2014. Nas 
fabricantes de caminhões Scania e Volvo, por exemplo, terão duas semanas mais que no 
ano anterior. 

 
Os dados das paralisações foram obtidos com montadoras e sindicatos de metalúrgicos. 

Apenas quatro fabricantes, BMW, Hyundai, Honda e Toyota não adotaram medidas de 
corte de produção durante o ano. Nas demais, o período de paradas é variado. No caso da 
Mercedes-Benz, só a fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo (SP) contabiliza o 

equivalente a quatro meses de produção interrompida. 
 

As quatro principais montadoras de automóveis, que têm maior número de fábricas e 
grande atuação no segmento de carros compactos - o mais afetado pela crise -, 
suspenderam a produção mais vezes que as demais.  

 
Na Ford, foram quase cinco meses nas unidades de automóveis e de caminhões no ABC 

paulista. A General Motors parou as linhas de montagem por 4,5 meses na soma das 
plantas de São Caetano do Sul, São José dos Campos (SP) e Gravataí (RS). 
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Em São Bernardo, Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR), as fábricas da Volkswagen 

pararam por cerca de quatro meses. Já na Fiat, em Betim (MG), a produção foi suspensa 
por 1,5 mês. 

 
Mesmo com todas as paralisações, os estoques seguiram elevados. Durante o ano inteiro 
os pátios de fábricas e revendas mantiveram carros e caminhões suficientes para cerca de 

50 dias de vendas, quando o normal são 30 dias. O setor opera com metade de sua 
capacidade produtiva e a produção esperada para 2015, de 2,4 milhões de unidades, 

voltará aos níveis de nove anos atrás. 
 
Cenário  

As perspectivas para 2016 não são animadoras, em razão das previsões de uma economia 
ainda fraca. 

 
A expectativa do economista da Tendências Consultoria Rodrigo Baggi é de uma nova 
queda de 3,5% na produção de veículos no próximo ano, depois de um recuo acima de 

20% esperado para este ano."O próximo ano continuará bastante difícil para a atividade 
automotiva e a trajetória para os empregos também seguirá ruim", avalia. 

 
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) projeta nova 

queda de 5% nas vendas totais no próximo ano. "A falta de confiança do consumidor está 
gritante", diz o presidente da entidade, Alarico Assumpção. Ele teme que questões 
políticas continuem deteriorando o já baixo desempenho econômico, como ocorre 

atualmente. 
 

"O quadro nesse momento é absolutamente incerto para projeções de 2016 em razão da 
crise política que tem contaminado bastante a economia brasileira", diz o presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan. 

"Enquanto não tiver o ajuste fiscal, dificilmente haverá um nível de confiança que leve os 
consumidores de novo às compras." 

 
Na opinião de Baggi, uma melhora no mercado só deverá ocorrer a partir de 2017, mas 
por efeito de comparação com os três anos anteriores e não por recuperação efetiva do 

mercado. Um crescimento mais sustentável, ainda que lento, só virá em 2018 e 2019. 
 

Volkswagen e Audi fraudam motores nos EUA desde 2009 

23/11/2015 – Fonte: Exame 
 

 
 
A Volkswagen e suas linhas de luxo Audi e Porsche instalaram dispositivos em seus 
motores a diesel mais potentes para driblar os controles de poluição nos Estados Unidos 

com modelos fabricados desde 2009, informou nesta sexta-feira a Agência de Proteção 
Ambiental (EPA) do país. 

 
No início de novembro, a EPA fez acusações similares contra os automóveis de duas 
marcas equipadas com o mesmo motor (V6 3 litros), mas produzidos a partir de 2014. A 

Porsche, outra marca da Volkswagen, também está envolvida. 
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"Durante um encontro ontem (quinta-feira), as autoridades da VW e da Audi declararam à 

EPA que os problemas identificados em 2 de novembro estão em todos os motores a 
diesel de 3 litros, que equipam os modelos de automóveis fabricados de 2009 a 2016", 

escreveu a Agência em um comunicado. 
 
A EPA afirmou que continuará suas investigações e que tomará "medidas apropriadas". 

Uma porta-voz da empresa, Julia Valentine, disse à AFP que os software fraudulentos da 
VW também foram instalados em vehículos Porsche desde 2009. No total, cerca de 

75.000 carros adicionais são afetados nos Estados Unidos. 
 
Volkswagen, Audi e Porsche já suspenderam a venda dos modelos 2014-2016 implicados. 

Essas novas acusações acontecem horas antes do vencimento do prazo estabelecido pelo 
grupo alemão para apresentar uma solução de reparação. 

 
O grupo com 12 marcas, que fabrica cerca de 300 modelos, admitiu em setembro que os 
motores a diesel de 11 milhões de veículos em todo o mundo, foram equipados por um 

software que pode alterar os resultados dos controles de poluição. A investigação, que se 
concentrou inicialmente nos motores de 2 litros, depois se estendeu a modelos mais 

potentes, como o de 3 litros. 
 

Confiança da indústria cai 2,50% em novembro, aponta FGV 

23/11/2015 – Fonte: Exame 
 

 
 
 

 
 

 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de novembro 
caiu 2,50% na comparação com o resultado final de outubro, de 76,2 pontos para 74,3 

pontos, informou na manhã desta segunda-feira, 23, a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
 

O resultado de hoje é o primeiro, entre as sondagens de confiança, divulgado conforme a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0 - mudança anunciada pela 
instituição em outubro. 

 
"A queda do índice em novembro, em sua versão preliminar, foi determinada pela piora 

das expectativas em relação aos meses seguintes", informou a FGV, em nota oficial. 
 
A prévia de novembro mostra que o Índice de Expectativas (IE) caiu 4,4 pontos ante 

outubro, de 77,9 pontos para 73,5 pontos. Já o Índice da Situação Atual (ISA) aumentou 
0,7 pontos no período, de 74,8 pontos para 75,5 pontos. 

 

Déficit da Previdência pode chegar a R$ 1 trilhão em 2050 

23/11/2015 – Fonte: Exame 

 
Se nada for feito pelo governo, o Brasil enfrentará, dentro de dez anos, o mesmo que a 
Grécia viveu nos últimos meses. Essa é a avaliação do especialista em Previdência e 

contas públicas Leonardo Rolim, consultor legislativo no Congresso e ex-secretário do 
Ministério da Previdência Social. 

 
A pedido do jornal "O Estado de S. Paulo", ele calculou a trajetória do déficit 
previdenciário do País até 2050 e verificou que, quando o chamado bônus demográfico 

terminar, por volta de 2027, o governo vai precisar de R$ 222,5 bilhões, ou 2,9% do 
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Produto Interno Bruto (PIB), para fechar o rombo. A título de comparação, o déficit agora 

em 2015 deve ser de R$ 89,9 bilhões, ou 1,5% do PIB. 
 

A partir da década de 2030, a piora nas contas será mais rápida. Com o fim do bônus 
demográfico, a entrada de adultos jovens no mercado de trabalho não vai mais superar a 
aposentadoria dos idosos - ao contrário.  

 
O Brasil vai se assemelhar ao que ocorre na Europa e no Japão e passará a ter um 

contingente maior de pessoas idosas do que jovens. No estudo de Rolim, o déficit da 
Previdência vai atingir R$ 1 trilhão ao fim de 2050. O levantamento foi feito com a taxa de 
câmbio de 2015, isto é, com a simples atualização monetária, o buraco de R$ 1 trilhão 

será atingido antes. 
 

"Com a mudança demográfica e o ritmo mais fraco de crescimento econômico, que são 
movimentos inter-relacionados, o quadro para a Previdência, se o regime não for alterado 
pelo governo, é caótico. Seremos uma Grécia de hoje dentro de dez anos e algo ainda 

pior anos depois. O Brasil está sempre preocupado com o curto prazo, mas o problema de 
médio e longo prazos é muito grave e precisa ser endereço agora." 

 
Rolim aponta serem necessárias mudanças urgentes no regime de aposentadorias e 

pensões do INSS tanto em zonas urbanas quanto na área rural. Ele defende a introdução 
da idade mínima de 65 anos, para homens e mulheres, concomitante a um 
aprimoramento do regime que foi instituído pelo governo Dilma Rousseff neste mês, o 

chamado 85/95 progressivo. 
 

Pela nova regra, o cidadão que desejar escapar do fator previdenciário e receber 
aposentadoria integral precisa acumular 85 pontos, para mulheres, e 95, para homens. 
Mulheres precisarão de uma contribuição mínima de 30 anos e homens de 35, que, 

somados à idade, atingem a fórmula 85/95, respectivamente. A regra 85/95 valerá até o 
fim de 2018. A lei fixa a progressividade da pontuação subindo um ponto a cada dois 

anos, a partir de 31 de dezembro de 2018, atingindo o máximo de 90/100 em 31 de 
dezembro de 2026. 
 

Rolim defende que a progressividade precisa chegar a 105 pontos e esse valor deve ser 
igual para homens e mulheres, como ocorre em países desenvolvidos. Ele também 

defende que o governo faça uma revisão geral dos benefícios rurais, uma vez que o INSS 
paga mais aposentadorias rurais do que o total de idosos morando no campo, segundo a 
mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad). "Como pode ter mais 

aposentados rurais do que idosos vivendo no campo? Não faz sentido", diz Rolim. 
 

Mercado amplia para 10,33% expectativa para inflação em 2015 

23/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
Pessoa observado um gráfico de queda; PIB (Produto Interno Bruto), medida da produção 

de bens e serviços do país, confirmou no dia 28 de agosto que a economia brasileira está 
em recessão, com uma queda de 1,9% no 2º trimestre.  

 
Economistas ampliaram para 10,33% o centro (mediana) das expectativas para a inflação 
no fechamento de 2015. Na semana anterior, esperava-se que a inflação fechasse em 

10,04% no ano.  
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O ajuste nas previsões segue a alta, na última quinta-feira, do IPCA-15, considerado a 

prévia da inflação oficial, atualmente em 10,28% em um período de 12 meses, segundo o 
IBGE.  

 
Para 2016, a expectativa foi ampliada pra 6,64% frente 6,50% na semana anterior.  
Os dados fazem parte do boletim Focus, pesquisa realizada semanalmente com 

economistas e instituições financeiras pelo Banco Central.  
 

PIB  
A previsão para o PIB também foi revista para queda de 3,15% no fechamento de 2015. 
Há uma semana, esperava-se retração de 3,10%.  

 
Para 2016, espera-se retração de 2,01%. Há uma semana, esperava-se queda de 2,00%.  

A taxa de câmbio foi ajustada em 2015 de R$ 3,96 na semana anterior para R$ 3,95.  
Para 2016, ela foi mantida em R$ 4,20.  
 

Faltando apenas dois dias para a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do BC), 
responsável por definir a meta da taxa Selic, a previsão para a taxa de juros foi mantida 

em 13,63% para o fechamento de 2015 e ampliada para 14,16% para o de 2016. 
  

Há uma semana, esperava-se a Selic em 14,06% para 2016.  
 

Empresas oferecem soluções para baratear transporte de cargas 

23/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O fato de a maior parte das cargas domésticas brasileiras, -81,7% do total- ser 

transportada por caminhões em estradas é o maior problema da área de logística 
nacional, avalia estudo da Fundação Dom Cabral.  

 
"Esse é um erro histórico que nos persegue", diz Paulo Resende, que conduziu o 
levantamento que estima em 11,2% o índice médio de desperdício de receitas das 

empresas nacionais com o custo logístico.  
 

Para contornar esse problema, aplicativos e sistemas tecnológicos oferecem soluções 
paliativas para diminuir os custos com transporte e dar mais agilidade às pequenas e 
médias empresas. O Truckpad começou a operar em janeiro de 2013, apesar da 

resistência enfrentada por seu desenvolvedor Carlos Mira, 47.  
 

Com o aplicativo, o dono da carga pode se conectar diretamente ao caminhoneiro e 
acertar detalhes e valores da transação, eliminando etapas do processo. Em cerca de um 
mês, ele registrou seus primeiros cem downloads.  

 
"Empresários do setor tentavam me desencorajar, afirmando que caminhoneiros jamais 

usariam smartphones", conta Mira, que foi dono de uma transportadora até 2010. O 
cadastro de mais de 300 mil caminhoneiros, após triagem, registrado até o início deste 
mês, apontam o erro nas previsões pessimistas.  

 
"A minha ideia era tirar o intermediário da negociação", diz Mira. "É como se fosse o Über, 

com a diferença de que os caminhões e caminhoneiros são os mesmos de antes, apenas 
ficaram mais próximos dos clientes." O empresário estima que cerca de 400 mil ofertas de 
serviços são feitas por mês via Truckpad.  

 
ENCAIXES  

Para exportações e importações, um levantamento do MDIC (Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio) mostra que o principal meio de transporte 
utilizado é o marítimo, com a utilização de contêineres e índice de uso de 74,6%.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1708376-previa-da-inflacao-sobe-a-1028-em-12-meses.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1708820-empresas-oferecem-solucoes-para-baratear-transporte-de-cargas.shtml


Mesmo assim, há problemas, em especial para as pequenas e médias empresas, que têm 

dificuldade de pagar por espaços em contêineres.  
 

O aluguel de um contêiner vindo da China, por exemplo, custa em média R$ 4.000. A 
LoteBox surgiu em Recife, em 2013, com a ideia de facilitar o acesso de negócios de 
menor porte a esse tipo de transporte.  

 
Por meio de um algoritmo, o sistema desenvolvido por Eduardo Roquette, 23, e Luis 

Fernando Gomes, 27, calcula a melhor maneira de aproveitar os espaços, além de 
oferecer aos cerca de 300 usuários cadastrados a possibilidade de compartilhar o 
contêiner com outras empresas e economizar nos gastos com transporte.  

 
"A facilidade do sistema permite que pequenas empresas comecem a exportar", diz 

Roquette. Pelo serviço de localização e otimização de espaço, a LoteBox cobra 10% do 
valor do frete de cada transação.  
 

APLICATIVO  
Eliminar intermediários na área de transportes de encomendas urbanas é o objetivo 

principal dos criadores do aplicativo Partiu Entregas, desenvolvido pela empresa Monkey 
N' Apps.  

 
Segundo Marcos Schulz, 36, criador do programa, a ideia surgiu após ele mesmo 
enfrentar problemas para organizar seu casamento, em agosto deste ano. "De última 

hora, havia umas caixas e mesas para serem transportadas. Sofri muito para encontrar 
um carreto confiável", diz Schulz.  

 
A partir da sua experiência, o desenvolvedor criou uma plataforma simples, que conecta 
pessoas com encomendas a motoristas dispostos a transportá-las. "A maior parte dos 

cadastrados são motoristas comuns, mas pequenas transportadoras também têm me 
procurado", conta ele.  

 
Como forma de resguardar o contratante, a Partiu Entregas faz uma checagem de 
antecedentes criminais dos transportadores que buscam cadastro no site. Entre os 

motoristas da frota "da empresa" há donos de carros, vans, motos e até mesmo 
bicicletas.  

 
A empresa cobra R$ 2,80 por quilômetro rodado, dos quais fica com R$ 0,30. O cliente 
fotografa a carga e combina a retirada diretamente com um motorista que esteja a até 5 

km de distância. Já há 150 transportadores cadastrados em pouco mais de um mês de 
operação.  

 
Camila Oliveira, 29, já utilizou o serviço duas vezes para atender clientes da sua loja e 
cervejaria Água Benta Lupulada. "As garrafas não podem balançar em uma moto", diz ela, 

que, por conta dos custos trabalhistas, rejeitou a ideia de ter um transportador 
contratado. 

 

Repasse de R$ 63 bilhões do BNDES ao governo federal preocupou TCU 

23/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O BNDES respondeu por 43% dos dividendos pagos por estatais ao governo federal no 
período entre 2008 e 2014. O repasse desses R$ 63 bilhões foi motivo de preocupação 

por parte de conselheiros do banco de fomento e do TCU (Tribunal de Contas da União), 
conforme relatado nas atas das reuniões do conselho do banco às quais a Folha teve 

acesso.  
 
Os documentos revelam que o presidente do banco, Luciano Coutinho, reconheceu em 

2009 que a instituição "chegou próximo ao seu limite, com seus índices pressionados", 
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devido ao pagamento de dividendos "para ajudar o Tesouro a suportar o superavit 

primário".  
 

Segundo Coutinho, o quadro "gerou a necessidade de o Tesouro Nacional capitalizar o 
banco". O pagamento de dividendos em valores elevados (nos oito anos anteriores foram 
R$ 7,6 bilhões) também foi tratado na reunião do conselho de agosto de 2013.  

 
Na época, os conselheiros foram informados que a CGU (Controladoria-Geral da União) 

encaminhou ao BNDES recomendação do TCU para que o banco seguisse o que 
determinava seu estatuto e distribuísse lucros somente após apurar o resultado fechado 
de cada semestre.  

 
Na reunião do conselho daquele mês, o BNDES argumentou que "todos os pagamentos de 

dividendos fora dessa regra foram amparados por decretos da presidente".  
O tema voltou à pauta em maio de 2014, quando o conselheiro e funcionário do BNDES 
William George Lopes Saab "manifestou sua preocupação" sobre o pagamento de 

dividendos bem acima do mínimo obrigatório.  
 

Em agosto do ano passado, o mesmo conselheiro sugeriu que o banco criasse uma 
política para regular o pagamento de dividendos. Naquela reunião, Coutinho afirmou, 

segundo a ata, que o banco vinha recebendo, em contrapartida, capitalizações. 
  
As atas que resumem as reuniões realizadas pelo conselho foram entregues pelo banco à 

CPI do BNDES, instalada no Congresso para investigar irregularidades na concessão de 
empréstimos.  

 
EXCEPCIONALIDADE  
Em agosto de 2009, a chefe do Departamento de Contabilidade do BNDES, Vânia Maria 

Borgerth, informou que o banco ficou "desenquadrado" do índice de imobilização após o 
pagamento de dividendos e que houve redução do patrimônio líquido do banco.  

 
Vânia contou que gestões do BNDES levaram o BC a emitir uma resolução que concedeu 
prazo excepcional para enquadramento. Luciano Coutinho acrescentou que a preocupação 

foi "externada" a Henrique Meirelles, então presidente do Banco Central. "Houve a 
compreensão por parte dele, o que ensejou a criação da excepcionalidade", com duração 

de três anos.  
 
Procurado, o BNDES afirmou que o pagamento de dividendos não comprometeu em 

nenhuma medida a saúde financeira da instituição.  
 

Mediana para IPCA para 2017 sobe de 5,00% para 5,10%, projeta Focus 

23/11/2015 – Fonte: R7 
 

A mediana das projeções do mercado financeiro para o IPCA de 2017, que é o novo foco 
de atuação do Banco Central, subiu de 5,00% para 5,10%, na abertura do Relatório de 
Mercado Focus, divulgado semanalmente pela instituição.  

 
A taxa de 5,00% estava estacionada nesse patamar desde 9 de outubro. Para 2018 e 

2019 não houve alteração nas estimativas do mercado: a inflação deve fechar em 5,00% 
em 2018 e em 4,50% em 2019.  
 

Entre as instituições Top 5 - aquelas que costumam ver suas estimativas mais próximas 
da realidade - não houve mudanças nas previsões divulgadas nesta segunda-feira, 23, em 

relação à semana passada para o comportamento dos preços nesses três anos em 
questão. Para 2017, a mediana desse grupo seguiu em 5,35%; para 2018, em 5,25% e, 
para 2019, em 5,00%. 
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Impostômetro: brasileiro já pagou R$ 1,8 trilhão em tributos 

23/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 
 
Painel da Associação Comercial de São Paulo atinge esse valor às 12h30 deste sábado 

(21/11). Ele contabiliza todos os tributos federais, estaduais e municipais arrecadados 
neste ano 

     
Os brasileiros pagaram em 2015 um total de R$ 1,8 trilhão em tributos segundo 
o Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O montante - que será 

atingido às 12h30 horas deste sábado (21/11) - corresponde ao total que a população já 
pagou em taxas, impostos e contribuições neste ano para os governos municipal, estadual 

e federal. 
    
"Apesar do baixo nível de atividade, a alta dos preços vem fazendo com que a 

arrecadação cresça em valores nominais. Isso mostra que, a despeito da recessão, os 
consumidores continuam pagando muito imposto", diz Alencar Burti, presidente da ACSP 

e da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo). 
 
Segundo cálculos da ACSP, com esse valor é possível construir 6,2 milhões de postos de 

saúde equipados, construir 55,5 milhões de casas populares de 40 metros quadrados, 
pagar durante 120,3 mil meses a conta de energia de todos os brasileiros ou fornecer 

cestas básicas para toda a população brasileira por 29 meses. 
 

O Impostômetro fica localizado na sede da ACSP, no centro da capital paulista, e tem o 
objetivo de conscientizar e alertar a população sobre o alto valor pago em tributos 
federais, estaduais e municipais. 

 
Pelo portal do Impostômetro é possível levantar os valores que as populações de cada 

Estado e município brasileiro pagam em tributos e também visualizar o que dá para os 
governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado. 
 

Receita das empresas caiu pela metade em dois anos 

23/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 
 

A redução da receita da Fiat foi de 45%, de US$ 6,9 bilhões para US$ 3,8 bilhões, e da 
Ford de 43,3%, de US$ 5,3 bilhões para US$ 3 bilhões. A receita das quatro maiores 

montadoras na América do Sul, que tem o Brasil como maior produtor de carros, encolheu 
quase 50% em dois anos.  
 

Passou de US$ 32 bilhões no primeiro semestre de 2013 para US$ 17 bilhões em igual 
período deste ano. O lucro de US$ 651 milhões registrado há dois anos se reverteu em 

prejuízo de US$ 892 milhões entre janeiro e junho. Se for levado em conta os resultados 
até setembro, a perda é ainda maior. 
 

Segundo dados obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo", Fiat, Ford, General Motors e 
Volkswagen tiveram suas receitas individuais reduzidas na região. A maior perda, de 

49%, foi da Volkswagen, cujo montante caiu de US$ 11,8 bilhões em 2013 para US$ 6 
bilhões.  
 

Na sequência vem GM, com queda de 47,5%, de US$ 8 bilhões para US$ 4,2 bilhões na 
primeira metade deste ano. 

 
A redução da receita da Fiat foi de 45%, de US$ 6,9 bilhões para US$ 3,8 bilhões, e da 
Ford de 43,3%, de US$ 5,3 bilhões para US$ 3 bilhões. Não há dados que indiquem a 

parcela do Brasil nesses resultados, mas, em vendas, a representação é majoritária. 

http://www.contabeis.com.br/noticias/26075/impostometro-brasileiro-ja-pagou-r-18-trilhao-em-tributos/
http://www.contabeis.com.br/noticias/26074/receita-das-empresas-caiu-pela-metade-em-dois-anos/


A Fiat tem cerca de 80% das vendas na América do Sul concentradas no mercado 

brasileiro.  
 

Para GM e Volkswagen, a participação é de 70%, enquanto para a Ford é de 60%. O lucro 
medido pelo Ebit (antes de juros e tributos) saiu de US$ 516 milhões no primeiro 
semestre de 2013 para um prejuízo de US$ 160 milhões nas operações da Fiat na região 

neste ano.  
 

A GM ganhou US$ 16 milhões há dois anos, e em 2015 perdeu US$ 358 milhões. Já a 
Ford, que obteve lucro de US$ 119 milhões, agora contabiliza prejuízo de US$ 374 
milhões. Nesse item não há números disponíveis da Volkswagen. Os dados não foram 

confirmados pelas fabricantes. 
 

OCIOSIDADE 
"O uso da capacidade instalada da indústria automobilística brasileira está em torno de 
50% e toda empresa que opera abaixo de 70% de utilização entra no vermelho", afirma 

David Wong, consultor sênior da ATKearney. "O Titanic está vindo e está difícil freá-lo". 
 

O presidente da General Motors América do Sul, Jaime Ardila, lembra que, em 2014, a 
indústria já começava a dar mostras de lentidão em vários países da região, 

especialmente no Brasil. As vendas totais de veículos na região caíram 10% ante 2013. 
 
Neste ano, o Brasil deve fechar o ano com redução de 27% nas vendas na comparação 

com 2014. Na Argentina, o recuo será de 20%, na Colômbia de 12%, no Equador de 
30%, no Chile de 25%, e no Peru de 15%, prevê o executivo. 

 
"Nossa previsão é de uma indústria de 4 milhões de unidades em 2015 para a América do 
Sul, o que significa uma queda de quase 2 milhões de unidades desde 2013", afirma 

Ardila.  
 

Ele ressalta que o impacto na receita das empresas em dólares é grande em razão da 
desvalorização cambial. "Não é exagero falar numa queda na receita medida em dólares 
de 50% nos últimos dois anos." 

 
INVESTIMENTOS 

Na opinião do executivo, todos os países da América do Sul estão sofrendo o impacto da 
queda nos preços do petróleo e do fim do ciclo de alta das commodities provocado pelo 
recuo do ritmo do crescimento da China.  

 
"No entanto, os países que mantiveram uma política expansiva de gasto público mesmo 

depois da crise de 2008/2009, como Brasil, Venezuela e Argentina, estão em situação pior 
do que aqueles que souberam retirar os incentivos fiscais na hora certa e arrumaram as 
contas públicas." 

 
Embora sem rentabilidade, não significa que as empresas, especialmente as quatro 

maiores e as marcas japonesas, estejam sem caixa, ressalta Wong. Ele acredita que 
investimentos em produtos não serão suspensos nos próximos anos. 
 

Na opinião de Ardila, os investimentos em tecnologias novas e produtos devem seguir 
dentro do planejado "porque ficar atrás no mercado só piora a situação".  

 
Mas ele ressalta a possibilidade de empresas adotarem alguns ajustes para adiar a 
introdução de tecnologias e itens de alto custo "que o cliente não esteja hoje em 

condições de bancar, especialmente nos segmentos de carros menores."  
 

 
 

 

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


 

Expectativa de inflação do mercado financeiro chega a 10,33% neste ano 

23/11/2015 – Fonte: R7 
 

 
 

O mercado financeiro espera que a inflação deste ano feche os 12 meses com alta de 
10,33% e, para 2016, a expectativa dos analistas é a de que o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) termine o ano em 6,64% — acima do teto da meta do 

governo que é de 6,5%. 
 

De acordo com o boletim semanal Focus, realizado pelo BC (Banco Central) com 
especialistas e divulgado nesta segunda-feira (23), a alta dos preços administrados pelo 
governo para este ano é projetada em 17,43%, ante 17% na semana passada. 

 
Em relação à retração econômica do País, o mercado financeiro piorou a projeção de -

3,15% para o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano, contra -3,10% no boletim anterior. 
Para o próximo ano, o mercado espera uma recessão de -2,01%.  
 

Juros 
A pesquisa semanal mostrou ainda que a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, no 

fim de 2016 manteve-se em 13,25%. E, para o fim de deste ano, continua — pela 17ª 
semana seguida — no patamar de 14,25%. 
 

Nesta semana, haverá a reunião do Copom (Comitê de Políticas Monetárias) do BC para 
definir como ficará a Selic até o fim deste ano. Segundo o boletim Focus, a expectativa é 

de manutenção da taxa. 
 

O câmbio teve uma leve queda na estimativa deste ano e foi de R$ 3,96 para R$ 3,95. 
Para 2016, a taxa estimada permanece em R$ 4,20. 
 

Obrigatoriedade da Declaração de Planejamento Tributário ainda preocupa 

23/11/2015 – Fonte: Contábeis.com 
 

Durante workshop sobre a Medida Provisória 685/2015 realizado no Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) nesta quinta-feira (19), o conselheiro e especialista em direito 

tributário, João Alfredo de Souza Ramos, afirmou que a não obrigatoriedade de informar a 
Declaração de Planejamento Tributário (Deplat) deve ser vetada pela presidente da 
República.  

 
Ramos acredita que o acordo entre o Brasil e a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OECD) garante a justificativa para o veto. Ele também 
acredita que a medida entrará em vigor independente da necessidade de regulamentação, 
como prevê o texto aprovado na Câmara. 

 
A MP 685/2015 institui o Programa de Redução de Litígios Tributários (Prorelit) e também, 

a necessidade de declarar, até o dia 30/9, os Planejamentos Tributários elaborados pelos 
contribuintes no ano-calendário anterior.  
 

http://noticias.r7.com/economia/expectativa-de-inflacao-do-mercado-financeiro-chega-a-1033-neste-ano-23112015
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Planejamento tributário são operações que envolvem atos ou negócios jurídicos que 

acarretem supressão, redução ou deferimento de tributo. Caso o planejamento seja 
julgado irregular, o texto prevê multa de até 150% do valor do tributo reduzido. “A 

Receita quer ter a garantia de que não perderá arrecadação. A redução da carga tributária 
via planejamento é um processo lícito, desde que seja efetuado com base em brechas na 
legislação.  

 
Sabemos que há muitas empresas que usam de má fé na elaboração do planejamento 

tributário, porém, a MP é muito subjetiva e ao invés de reduzir litígios, que é o objetivo, 
pode gerar mais questionamentos judiciais”, afirma Ramos. 
 

Para o especialista, a norma contém termos subjetivos, como razões extratributárias 
relevantes, forma adotada não usual e negócio jurídico indireto, que dificultarão o 

entendimento. “Além da subjetividade, que precisa ser dirimida na regulamentação, a 
declaração abre um precedente perigoso para que a Receita considere as hipóteses de 
planejamento apresentadas como dolosas”, argumenta Ramos. 

 
Outros pontos, segundo o conselheiro, também podem ser questionados, como o valor da 

multa, considerado abusivo. “A justiça já se manifestou que multa de 150% é considerada 
confisco. E a legislação levará o cidadão a produzir provas contra si mesmo, o que é 

inconstitucional”.  
 
Ele esclarece que muito provavelmente, a presidente poderá vetar o artigo inserido no 

texto da MP pelo Congresso que torna a declaração facultativa e a parte que obriga a 
Receita Federal do Brasil, em ato normativo, informar quais tipos de planejamento 

tributário que devem ser comunicados. 
 
O CFC realiza periodicamente workshops para seus conselheiros no intuito de debater 

pontos polêmicos sobre o dia a dia da profissão. “A contabilidade é uma área muito ampla 
e quando algum tema não é ponto pacífico entre os pares, trazemos especialistas para 

discutir o assunto a fim de chegarmos a um consenso”, afirma o presidente do CFC, José 
Martonio Alves Coelho. 
 

34% da mão de obra está com atividade restrita 

23/11/2015 – Fonte: R7 
 

Além das constantes paradas nas fábricas, a indústria automobilística chega ao fim do ano 
com 35,6 mil trabalhadores inscritos no Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que 

reduz jornada e salários, com 6,6 mil funcionários em lay-off e 2,8 mil em férias coletivas, 
segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). Significa que 34% da mão de obra das montadoras está com alguma restrição 

em suas atividades. 
 

Apesar de todas as medidas de corte de produção, as montadoras demitiram 11,8 mil 
trabalhadores neste ano, e empregam atualmente 132,7 mil pessoas, o menor 
contingente desde agosto de 2010. O setor vem reduzindo seu quadro de pessoal há 24 

meses consecutivos, período em que eliminou 26 mil vagas. 
 

Gastos obrigatórios devem crescer R$ 74 bilhões 

23/11/2015 – Fonte: R7 
 

O governo apertou o cinto e cortou onde pôde na tentativa de conter gastos e deslanchar 
o ajuste fiscal em 2015. Na prática, porém, este será mais um ano de aumento de 
despesas - especificamente das despesas obrigatórias. São aqueles gastos como 

aposentadorias e pensões, transferências para serviços de saúde e educação, enfim, o 
conjunto de benefícios previstos em leis que o governo não tem autonomia para mexer. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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Segundo o economista Mansueto Almeida, especialista em contas públicas, o próprio 

governo projeta que as despesas obrigatórias vão ter um aumento de R$ 74 bilhões neste 
ano. É muito, segundo ele, em um período de inflação a 10% e retração de 3% do 

Produto Interno Bruto (PIB).  
 
Para o ano que vem, o governo chegou a estimar alta de R$ 105 bilhões nesses gastos. 

Depois voltou atrás, e prevê aumento de R$ 75 bilhões - o que Mansueto considera 
complicado. "A combinação de recessão com inflação tende a piorar o resultado." 

 
O que chama a atenção é que mais da metade do aumento é gasto com a Previdência: R$ 
42 bilhões neste ano e quase R$ 55 bilhões no próximo. Há esse salto no valor de um ano 

para outro porque o peso da Previdência é crescente.  
 

Para se ter uma ideia, estima-se que os gastos com o INSS crescerão 0,9% do PIB neste 
e no próximo ano. Trata-se de uma alta igual à vista de 2003 a 2014. "Em apenas dois 
anos, os gastos do INSS vão crescer o mesmo que em toda a década passada", diz 

Mansueto. 
 

Na avaliação dos economistas, o aumento do gasto fixo ressalta a importância de dois 
pontos recorrentes na discussão do ajuste fiscal. O primeiro é que se tornou urgente fazer 

a reforma da Previdência.  
 
Ela não teria impacto agora, mas mudaria o cenário, que é muito ruim. Estima-se que o 

gasto com a Previdência vai atingir R$ 1 trilhão ao fim de 2050 (ler matéria abaixo). Para 
se ter uma ideia do que isso representa, o valor equivale a praticamente todo o 

orçamento do governo hoje. 
 
"Apesar de o Brasil ainda ser jovem, os gastos com a previdência têm um padrão 

espetacular de crescimento e vão se acelerar ainda mais nos próximos anos porque a 
população está envelhecendo", diz Paulo Tafner, economista e pesquisador na área de 

Previdência 
 
Em proporção ao PIB, o gasto brasileiro já é semelhante ao da Alemanha e do Japão, 

onde a maioria da população é idosa. Aliás, no mundo, só dois outros países com 
população jovem têm padrão de gasto semelhante: Polônia e Turquia. 

 
Razões  
Segundo Tafner, o Brasil gasta demais com previdência por inúmeras razões, mas ele 

destaca três. A primeira é que as regras de concessão dos benefícios são muito 
generosas. O brasileiro consegue se aposentar com cerca de 55 anos, quando em países 

mais velhos a média é de 65 anos. Também pode acumular mais de um benefício: receber 
a própria aposentadoria e a pensão de um companheiro falecido, por exemplo. 
 

O segundo problema é o rápido envelhecimento da população. No curto prazo de quatro 
décadas, entre os anos de 2010 e 2050, o número de idosos vai praticamente se 

multiplicar por três: vai passar de 19,6 milhões para 66,5 milhões. 
 
Pesa ainda o fato de os benefícios serem indexados. O piso da aposentadoria segue o 

salário mínimo, os demais têm reposição pela inflação. Aliás, cerca de 48% da despesa do 
governo é indexada. Tafner apresentou os dados no Seminário Desafios da Previdência, 

promovido pelo Insper, na quinta-feira. 
 
Impostos  

Para os economistas, também ficou claro que o governo, no curto prazo, não consegue 
fazer o ajuste sem aumento de impostos. De um lado, porque não obteve apoio no 

Congresso para aprovar todos os cortes que desejava. De outro, porque a recessão veio 
pior do que o previsto e derrubou a arrecadação.  

 



"Se você traçar um gráfico com receitas e despesas, vai ver que a despesa é rígida e 

crescente, e a receita é sensível ao ciclo econômico: está despencando", diz a economista 
Vilma da Conceição Pinto, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

(IBRE/FGV). 
 
Para Mansueto, o dramático é que, ao final, este será um ano perdido para o superávit 

primário (a economia para o pagamento de juros da dívida). "Viramos 2014 com déficit de 
0,6% do PIB e projetando superávit de 1,2%, mas terminamos com um déficit de quase 

1%: não é que o ajuste não tenha avançado, ele retrocedeu", diz.  
 
Ou seja: a economia prevista de R$ 66 bilhões foi se transformando em um rombo de R$ 

52 bilhões. Se for incluído o gasto com as chamadas "pedaladas", as contas públicas 
fecham o ano com um buraco de R$ 120 bilhões 

 

PMEs poderão desenvolver tecnologias para o Sirius 

23/11/2015 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
As micro, pequenas e médias empresas de base tecnológica estabelecidas no Estado de 
São Paulo poderão se candidatar a solucionar desafios incomuns apresentados pelo Sirius 

- a nova fonte de luz síncrotron brasileira, em construção no Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron (LNLS), em Campinas (SP). 

 
Um dos desafios é desenvolver um robô para monitorar os 520 m de circunferência do 

anel do acelerador de elétrons. Dotado de câmeras e sensores, o robô percorreria sobre 
trilhos toda a extensão do acelerador principal do Sirius, registrando imagens e medidas, 
como temperatura e vibração no interior do túnel onde o equipamento será instalado.  

 
Com o auxílio do robô, a equipe de manutenção do acelerador poderia monitorar o 

funcionamento a distância, sem a necessidade de interromper o funcionamento do 
equipamento. 
 

“O custo estimado de operação por hora do Sirius será de R$ 150 mil, incluindo a 
amortização, em 20 anos, do investimento realizado. Isso significa que a interrupção por 

meia hora do acelerador para realizar uma manutenção não prevista pode representar um 
prejuízo muito grande”, disse Regis Terenzi Neuenschwander, vice-gerente da divisão de 
engenharia do LNLS. 

 
O Sirius apresenta 13 novas demandas tecnológicas (ou desafios) propostas às empresas.  

 
Lançada no âmbito do Programa PIPE/PAPPE Subvenção, a chamada de propostas está 
aberta até o próximo dia 27 de novembro para microempresas, empresas de pequeno 

porte, pequenas empresas ou médias empresas sediadas no Estado de São Paulo, 
constituídas, no mínimo, 12 meses antes do lançamento do edital. 

 
O apoio terá duração de até 24 meses, visando desenvolver processos e serviços 
inovadores que, além de atender a demanda de Sirius, poderão ser oferecidos ao 

mercado. Os recursos alocados para financiamento do edital são da ordem de R$ 20 
milhões, sendo 50% com recursos da Finep e 50% com recursos da Fapesp. 

 
“Estamos muito otimistas com essa segunda chamada de proposta de projetos para o 
Sirius visto que a primeira chamada [lançada em setembro de 2014] teve uma boa 

resposta das empresas”, disse Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, 
durante o evento. 

 
“Nossa expectativa ao apoiar pequenas e médias empresas a desenvolver tecnologias 
para o Sirius é ajudar não apenas o funcionamento do acelerador, mas possibilitar que 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10427-pmes-poderao-desenvolver-tecnologias-para-o-sirius/pa-1/


essas empresas usem as soluções criadas para transformá-las em outras aplicações que 

gerem riqueza”, afirmou. 
 

Uma das primeiras fontes de luz síncroton consideradas de 4ª geração no mundo, o Sirius 
demandará tecnologias que em boa parte não são de “prateleira” - jargão usado para 
classificar soluções que são encontradas no mercado interno ou externo - ou, se já 

existem, são muito caras ou inadequadas às especificações do projeto. 
 

Ao aceitar o desafio de desenvolvê-las, as micro, pequenas e médias empresas paulistas 
podem ganhar capacitação tecnológica e isso poderá ser usado para explorar novos 
mercados, avaliou Carlos Américo Pacheco, diretor do CNPEM, durante o evento. 

 
“A chamada de propostas para o Sirius representa, na realidade, um convite para uma 

parceria para o codesenvolvimento de soluções, visto que as empresas selecionadas terão 
uma forte interação com a equipe de engenheiros, físicos e técnicos do LNLS. Será um 
aprendizado conjunto. 

 
O convívio com a equipe de engenharia e instrumentação científica do LNLS possibilitará 

às empresas desenvolver capacitação tecnológica”, estimou Pacheco. 
 

Componentes à base de cerâmica - O caso da Engecer, fabricante de componentes à base 
de cerâmica fundada por professores das USP e da UFSCar, ilustra os benefícios da 
parceria mencionada por Pacheco. 

 
A empresa, que já tinha um relacionamento comercial com o LNLS, submeteu projeto 

para a primeira chamada de propostas para o Sirius, vislumbrando a possibilidade de 
intensificar o relacionamento com a equipe técnica do laboratório para desenvolver um 
componente à base de cerâmica, transparente ao campo magnético e capaz de suportar 

pressões da ordem de 10-10 mBar (Milibar), como a do interior do acelerador de elétrons 
do Sirius. 

 
A empresa desenvolveu um componente com essas especificações. “Esse tipo de 
desenvolvimento transcende o nosso dia a dia, em que produzimos outras coisas para 

poder sobreviver”, disse Marcos Pereira Gonçalves, sócio-diretor da empresa. 
 

“O conhecimento que adquirimos durante o projeto, contudo, permitiu nos sentir mais 
capacitados para concorrer até mesmo no mercado externo”, avaliou. 
 

Além da Engecer, mais sete outras empresas foram selecionadas no primeiro edital, a 
primeira seleção pública para 13 outros desafios tecnológicos apresentados pelo Sirius: 

Equatorial Sistemas, Luxtec Sistemas Opticos, Omnisys Engenharia, Atmos Sistemas, FCA 
Brasil Indústria Comércio Usinagem Peças, Macnica DHW e Opto Eletrônica. 
 

Novo patamar científico - Ao longo dos últimos anos, a equipe de engenharia e 
instrumentação científica do LNLS tem desenvolvido um conjunto de soluções tecnológicas 

para o Sirius em parceria com outras empresas, como a multinacional brasileira WEG, de 
Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. 
 

“O envolvimento do LNLS com empresas para o desenvolvimento de diversas soluções 
tecnológicas para o Sirius, relacionadas a questões como vibração, estabilidade e 

operação do acelerador, já é uma realidade”, afirmou José Roque da Silva, diretor do 
LNLS. 
 

De acordo com ele, aproximadamente 14% da obra já estão construídos. “O Sirius 
possibilitará levar o Brasil a um novo patamar científico. Será um dos únicos casos de 

infraestrutura científica de grande porte em que o país estará, de fato, na fronteira do 
conhecimento”, avaliou. 

 



Múltis brasileiras buscam agregar tecnologia no exterior 

23/11/2015 – Fonte: Usinagem Brasil 
 
Diferentemente das empresas americanas, europeias e japonesas - que em geral se 

internacionalizam para conquistar novos mercados - as companhias brasileiras, quando se 
implantam no exterior, o fazem basicamente para aumentar a eficiência e agregar novas 

tecnologias. 
 
Esta é a principal conclusão da pesquisa "Competitividade das empresas multinacionais 

brasileiras", desenvolvida pelo Centro de Estudos em Competitividade Internacional da 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) em parceria com a Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (Poli-USP) e com a Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade (FEA) da mesma universidade, e que foi divulgada no início deste mês. 
 

De acordo com o estudo, 42% das multinacionais brasileiras consideram o acesso a 
tecnologias como fator muito importante para o processo de internacionalização. Em 

segundo lugar, para 38% das empresas, está o acesso a recursos para melhorar a 
eficiência.  
 

“Só para 10% e 8%, respectivamente, são fatores primordiais a proximidade de clientes e 
o acesso a mercados”, diz a pesquisadora Maria Tereza Fleury, da FGV, que coordenou os 

trabalhos. “É uma diferença profunda para com as multinacionais dos países 
economicamente consolidados, cujo principal objetivo é basicamente este”. 

 
Para Maria Tereza, trata-se de um bom sinal - já que expressaria realismo diante do fato 
de as empresas brasileiras serem, com raras exceções, pouco desenvolvidas 

tecnologicamente - e uma prova de que as multinacionais brasileiras do setor industrial 
querem modificar este cenário. 

 
São elas que constituem, tradicionalmente, o grosso das empresas brasileiras 
internacionalizadas. Ao todo, segundo a pesquisa, as múltis já somam 210 empresas, das 

quais cerca de 60%, ou 120 companhias, pertence ao setor secundário.  
 

O setor terciário comparece com 79 empresas, e o primário, com apenas 11. Houve, aliás, 
um crescimento expressivo na totalidade de multinacionais brasileiras na última década. 
Elas eram 44 em 2006, passaram a 95 em 2010 e chegaram agora aos 210. No setor 

secundário, os segmentos industriais mais presentes são o automotivo, de equipamentos 
de transporte e de bens de capital.  

 
Ao lado das empresas de TI - participantes do setor terciário - também são estas 
companhias as que mais procuram na internacionalização obter conhecimento tecnológico 

e aproximação com os concorrentes, embora gigantes como a Embraer, WEG e Gerdau 
não descartem, obviamente, também ampliar mercados enquanto agregam novas 

tecnologias ao portfólio. Argentina e Estados Unidos são os países que contam com o 
maior número de subsidiárias de indústrias brasileiras. 
 

Simples terá novas regras para solucionar pendências do eSocial 

23/11/2015 – Fonte: EM.com 
 

A Receita Federal terá que publicar novas versões do Simples Doméstico para solucionar 
falhas do sistema, como a guia para pagamento do 13º terceiro salário, que vai ser 

disponibilizada só em 1º de dezembro.  
 
O Simples Doméstico, com vencimento da primeira parcela em 30 de novembro, deve 

fazer a arrecadação do governo crescer perto de R$ 100 milhões. Segundo cálculos do 
Instituto Doméstica Legal, com base na arrecadação do emprego doméstico registrada no 
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mês de agosto, a receita dos impostos e contribuições deve alcançar perto de R$ 350 

milhões em outubro. 
 

Com a redução da alíquota do empregador de 12% para 8%, a contribuição ao INSS e 
seguro acidente de trabalho deve encolher próximo a R$ 40 milhões, frente aos R$ 250,4 
milhões recolhidos em agosto, mas no conjunto, a arrecadação vai engordar.  

 
O FGTS e a multa rescisória devem somar R$ 140 milhões. “A arrecadação vai crescer 

assim como a formalização no emprego doméstico”, aposta Mário Avelino, presidente do 
Instituto. 
 

Saiba mais 
A primeira atualização no sistema do eSocial está em curso e pretende viabilizar o 

recolhimento do décimo terceiro salário. Conforme adiantou o Estado de Minas, a guia do 
tributo não foi prevista na primeira versão do programa.  
 

Entre 1º e 7 de dezembro, cerca de 1,3 milhão de empregadores cadastrados no sistema 
terão que emitir a guia para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) sobre a primeira parcela do benefício, que deve ser paga à empregada até o dia 
30 desse mês. 

 
Além do FGTS deve ser recolhido sobre o décimo terceiro o Imposto de Renda (IR), 
quando devido. Segundo a Receita Federal, o pagamento será feito em guia única, junto 

com a competência de novembro.  
 

Quanto à segunda parcela do 13º terceiro salário, o documento ainda está sendo 
desenvolvido pela Receita e deve ser quitado em 7 de janeiro, quando vai ser recolhida a 
contribuição também sobre o INSS de dezembro. 

 
Outras pendências do e-Social dizem respeito a guia única para pagamentos, que não 

indica os valores da contribuição e recolhimento de impostos para cada empregado, no 
caso de haver mais de um funcionário por residência.  
 

Segundo a Receita, nas “futuras” versões do eSocial serão implementadas novas funções 
que devem permitir a discriminação da parcela paga para cada empregado. Outra função 

que entra na série de ajustes do sistema, para o registro de demissões. 
 
A analista de informática Rosa Magalhães, emprega há seis anos a mesma funcionária. Ela 

já emitiu a guia e se prepara para quitar o Simples nos próximos dias. Rosa conta que vai 
pagar o seu décimo terceiro em uma só parcela no dia 10 de dezembro. Na tarde de 

ontem a analista tentou visualizar a guia para recolhimento do imposto e não conseguiu. 
 
Ainda sem maiores informações sobre DAE para o 13º terceiro a empregadora estranhou 

a guia ainda não estar disponível no sistema já que o prazo para pagamento está próximo 
e diz que enfrentou também problemas para cadastrar o PIS de sua empregada. “Alguma 

inconsistência na base de dados não estava permitindo que o número fosse reconhecido. 
Precisei ir pessoalmente à Caixa por duas vezes.” 
 

Sandra Batista, representante do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lamenta que a 
guia para pagamento do 13º terceiro ainda não tenha sido disponibilizada. “O empregador 

deverá ficar atento para não perder os prazos. O recolhimento do FGTS deve ser feito até 
7 de dezembro”, reforçou. 
 

O EM recebeu reclamações de outros empregadores com a mesma queixa. A reportagem 
entrou em contato com a Caixa, mas até o fechamento da edição não obteve retorno. Na 

véspera do vencimento da primeira parcela do Simples Doméstico em 7 de dezembro, a 
Receita foi obrigada a prorrogar o prazo do Simples diante das falhas apresentadas pelo 

sistema, os empregadores não conseguiam gerar a guia para pagamento. 



FORMALIZAÇÃO  

A média salarial no emprego doméstico é de R$ 1.051,43 no Brasil. No país, cerca 2 
milhões de empregadas trabalham com a carteira assinada, diante de um contingente de 

6,4 milhões na atividade.  
 
“O Simples Doméstico vai aumentar a arrecadação do governo, mas deve contribuir para 

aumentar a formalização”, aponta Avelino. Segundo ele também é grande o contingente 
de empregadores inadimplentes. 

 
De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad), do IBGE, divulgada 
no último dia 11, diante de um contingente de 2 milhões de empregados formais, 800 mil 

estavam inadimplentes quanto ao recolhimento do INSS. A pesquisa também aponta que 
o contingente de empregadas domésticas cresceu 0,27% entre 2013 e 2014, mais caiu 

10% frente a 2009. 
 
De acordo com a arrecadação da Receita Federal o salário médio da empregada doméstica 

cresceu 10% entre setembro de 2014 e agosto de 2015. 
 

Morre Dorothea Steinbruch, do Grupo Vicunha e CSN 

23/11/2015 – Fonte: Época Negócios 
 

Dorothea Steinbruch, viúva de Mendel Steinbruch, co-fundador do Grupo Vicunha, faleceu 
ontem. O velório e enterro ocorrem hoje no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, 

segundo obituário publicado nos jornais de hoje. 
 
Dorothea é mãe de Benjamin Steinbruch, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN). Além do Grupo Vicunha e CSN, a família Steinbruch é também dona do Banco 
Fibra. Dorothea figura na lista da revista Forbes das pessoas mais ricas do mundo. 

 
Ricardo Steinbruch, irmão de Benjamin, preside o banco Fibra e a Vicunha Têxtil. 
Elizabeth Steinbruch, também filha de Dorothea, faz parte do conselho de administração 

do banco e assim como da Vicunha Têxtil. 
 

Curitiba tinha maior fatia de famílias endividadas em 2014, diz pesquisa 

23/11/2015 – Fonte: G1 
 

Entre as famílias brasileiras, 62% tinham algum tipo de dívida em 2014, aponta pesquisa 
divulgada nesta segunda-feira (23) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O percentual é 1 ponto abaixo do 

registrado no ano anterior. 
 

O maior percentual foi registrado em Curitiba, onde 87% das famílias estavam 
endividadas. Em seguida, aparecem Florianópolis (85%), Brasília (82%), João Pessoa 
(79%), e Palmas (77%). 

 
 Já as cinco cidades com menor percentual de endividados foram Salvador (58%), Belo 

Horizonte (57%), Porto Alegre (56%), Goiânia (49%) e São Paulo (49%). 
 
Valor das dívidas 

Juntas, as famílias brasileiras acumularam uma dívida mensal de R$ 17,3 bilhões no ano 
passado, um acréscimo de aproximadamente R$ 880 milhões na comparação com 2013. 

 
A parcela mensal das dívidas por família passou de R$ 1.886 para R$ 1.968 e pelo quinto 
ano consecutivo, o comprometimento da renda mensal para dívidas se manteve em 30%. 
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Os maiores valores mensais de dívida por família foram liderados por Vitória (R$ 3.275) e 

Florianópolis (R$ 3.148). No sentido oposto, a menor dívida mensal foi vista em Rio 
Branco, de R$ 924.  

 

Empresa de ônibus atrasa 'vale', e funcionários fazem greve em Curitiba 

23/11/2015 – Fonte: G1 

 
Cerca de 200 motoristas e cobradores da empresa Araucária Transporte Coletivo Limitada 
Urbana decidiram paralisar parcialmente as atividades desde a madrugada desta 

segunda-feira (23), em Curitiba. 
 

De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região 
Metropolitana (Sindimoc), os funcionários reclamam do atraso no pagamento do 
adiantamento salarial – conhecido como "vale". Até as 9h40, 50% da frota da empresa 

estava circulando nos terminais de ônibus. 
 

Segundo a categoria, o percentual de 40% do valor do salário não foi pago integralmente 
na ultima sexta-feira (20), último dia do prazo para o depósito. A empresa atende 
principalmente as linhas que saem do Terminal Campo Comprido, entre elas a Centenário-

Campo Comprido. 
 

Até as 9h40, a empresa Araucária Transporte Coletivo Limitada Urbana não tinha se 
manifestado sobre o assunto. 

 

Gigante de energia italiana anuncia investimento de € 3,4 bi no Brasil até 2019 

23/11/2015 – Fonte: CIMM 
 

O presidente mundial da Enel, multinacional do setor de energia italiana, Francesco 
Starace, anunciou nesta quarta-feira (18) que o grupo investirá € 3,4 bilhões no Brasil no 

período 2016/2019, representando um aumento em relação aos investimentos de € 3 
bilhões previstos anteriormente.  

 
O executivo destacou que o Brasil continua sendo importante para investimentos do 
grupo, principalmente em energias renováveis como de origem hidrelétrica, eólica e solar, 

entre outras. 
 

"O Brasil é muito importante em futuros investimentos, principalmente em energias 
renováveis", destacou Francesco. 
 

Em seu plano de investimentos para os próximos anos a Enel pretende ampliar sua 
capacidade de geração em 1,3 gigawatts participando de leilões no Brasil e na África do 

Sul. Quanto será em cada país ainda não está definido, mas ele disse que deve ficar em 
torno de 50% para cada país. 
 

Segundo Starace, o momento é importante para investir no Brasil apesar da atual crise 
política e econômica que atravessa, já que, afirma, o país não vai aceitar um retrocesso 

no sistema político. 
 
Por outro lado o interesse da companhia no Brasil também se deve à possibilidade de 

interligação de suas redes e sistemas.  
 

Além das distribuidoras federalizadas o executivo garantiu que o grupo está estudando 
com cuidado novos investimentos em expansões no sistema de geração e distribuição no 
Brasil. 
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"Não estamos tentando ser os reis do Brasil. Queremos crescer de forma equilibrada entre 

a geração e distribuição", destacou Starace, ao informar que o grupo vai participar do 
próximo leilão de energia das concessões de geração vencidas que será realizado no 

próximo dia 25. 
 
O presidente global da Enel anunciou também que o grupo tem interesse na privatização 

das empresas distribuidoras estaduais atualmente controladas pela Eletrobras. 
 

"Temos interesse nas vendas das distribuidoras. Temos interesse em energias 
renováveis", destacou Francesco. 
 

A Enel anunciou que vai investir € 17 bilhões no período de 2016 a 2019, o que 
representa um crescimento de € 2,7 bilhões em relação ao plano anterior 2015 a 2018. 

Esses investimentos são destinados à expansão das atividades do grupo. 
 
Outros € 11,5 bilhões irão para manutenção e melhoria dos sistemas, representando uma 

redução de 7% em relação aos € 12,3 bilhões do período anterior. 
 

O diretor global de Infraestrutura e Rede da Enel, Livio Gallo, também destacou que o 
grupo considera uma oportunidade interessante de investimentos a venda do controle das 

distribuidoras estatais, hoje controladas pela Eletrobras, situadas principalmente na 
região Norte, como Ceron, Celg, Cepisa, Ceal, EletroAcre. 
 

A Eletrobras está em fase de preparação para a venda inicialmente da Celg, de Goiás. 
Uma das metas da companhia é reduzir a atual dívida de € 57 bilhões para € 47,5 bilhões 

em 2019. 
 
A italiana é uma das maiores empresas de energia da Europa e uma das maiores do 

mercado global de energia e gás do mundo, com maior atuação na Europa e na América 
Latina. 

 
Com operações em mais de 30 países, entre os quais o Brasil onde controla as 
distribuidoras de energia Ampla, no Estado do Rio de Janeiro, e a Coelce, no Ceará, o o 

grupo tem quase 89 Gigawatts (GW) de capacidade instalada e uma rede de distribuição 
de eletricidade e gás de cerca de 1,9 milhão de quilômetros. Em todo mundo conta com 

61 milhões de usuários. 
 
Em 2014, a Enel teve um faturamento de cerca de € 76 bilhões e um lucro líquido de de 

cerca de € 3 bilhões.  
 

Na geração o grupo tem usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares, geotérmicas, 
eólicas, solares fotovoltaicas e outras fontes renováveis. Segundo a empresa, em 2014, 
mais de 47% da sua energia foi gerada sem emissões de carbono. 

 
A empresa pretende ampliar sua geração total de energia renovável no mundo dos atuais 

38% para 52% de sua capacidade total em 2019. A Enel Green Power (EGP) é uma 
empresa de capital aberto do grupo Enel dedicada à produção de energia a partir de 
fontes renováveis. 

 
A EGP administra mais de 9,8 GW de capacidade instalada, gerados a partir de fontes 

hídricas, eólicas, solares, biomassa e ciclo combinado, na Europa, nas Américas e na 
África. 
 

No Brasil a Enel tem ao todo 984.6 megawatts de capacidade instalada de energia 
hidrelétrica e outros 418 megawatts de fontes renováveis principalmente eólica, solar e 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) através da Enel Green Power. 
 

 



Empresas do Paraná demitem pelo 7.º mês seguido 

23/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
  
As empresas paranaenses cortaram empregos formais pelo sétimo mês consecutivo. Em 

outubro, o saldo entre contratações e demissões ficou negativo em 8,7 mil vagas, 
segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados 
nesta sexta-feira (20).  

 
As demissões afetaram quase todas as regiões do estado. De dez mesorregiões, apenas o 

Centro-Sul registrou mais contratações que demissões no mês, com saldo positivo de 20 
postos de trabalho. 
 

Em todo o interior, foram fechadas cerca de 5,1 mil vagas no mês. Em Curitiba e região 
metropolitana, houve 3,5 mil dispensas, já descontadas as admissões. Desde o início do 

ano, o número de empregados com carteira assinada no estado caiu 22,4 mil. A maioria 
das demissões ocorreu na Grande Curitiba, que encerrou 24,9 mil postos de trabalho. 
 

O saldo do interior ainda é positivo (2,4 mil vagas até outubro), mas declinante. Se 
persistir o ritmo de demissões dos últimos meses, também o interior tende a fechar o ano 

com mais demissões que contratações na economia formal. 
 
Pior na indústria 

Todos os cinco grandes setores da economia cortaram pessoal no Paraná em outubro, 
com destaque para indústria (-3,9 mil) e construção civil (-2,7 mil). No acumulado dos 

dez primeiros meses do ano, apenas dois setores ainda exibem saldo positivo: serviços, 
com 11,6 mil contratações (já descontadas as demissões) e agropecuária, com 4,8 mil. 

 
A maior quantidade de dispensas ocorreu na indústria, que cortou 22,1 mil postos de 
trabalho, seguida por comércio (-10,1 mil) e construção civil (-6,7 mil).  
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Sindicalistas criticam projeto da terceirização em audiência no Espírito Santo 

23/11/2015 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 
A terceirização foi tema de mais uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos 

e Legislativa Participativa (CDH), promovida  junto com a Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta quinta-feira 
(19), em Vitória. 

 
Representantes de entidades sindicais, de movimentos sociais e do Ministério do Trabalho 

discutiram o projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015, que está em análise no Senado. O 
relator é o senador Paulo Paim (PT-RS), que presidente a CDH e vem promovendo o 
debate sobre a proposta em várias capitais. 

 
Já aprovado pela Câmara Federal como projeto de lei 4.330/2004, do deputado Sandro 

Mabel (PL-GO), em abril, o PLC 30/2015 foi criticado pelos participantes da audiência. 
 
Escravidão 

Paim voltou a afirmar, em Vitória, que a aprovação do PLC 30/2015 significa a revogação 
da Lei Áurea e a volta à escravidão, pois rebaixa salários, retira direitos dos trabalhadores 

e aumenta o desemprego. Para Paim, o que os 13 milhões de trabalhadores terceirizados 
precisam é das garantias que têm os contratados pela CLT. 
 

O deputado Nunes (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo, pediu que as centrais sindicais se unam em campanha de 

conscientização dos trabalhadores do estado, esclarecendo os prejuízos que virão com a 
aprovação do projeto. Para ele, o mesmo deve ser feito em ralação aos três senadores 

que representam o estado do Espírito Santo. 
 
Mercadoria 

Maximiliano Garcez, do Fórum Permanente em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela 
Terceirização, afirmou que o projeto transforma o trabalhador em mercadoria. 

 
— Ele pode ser terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, sem qualquer direito, e 
descaracterizado. A capacidade da classe trabalhadora se organizar seria destruída — 

disse. 
 

A terceirização, segundo ele, significa a continuidade do trabalho infantil, trabalho 
escravo, precarização e da sonegação. 
 

Para Hugo Melo Filho, presidente da Associação de Juízes do Trabalho e da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), o Projeto de Lei da Câmara 

(PLC) 30/2015, já aprovado na Câmara Federal e em tramitação no Senado, compromete 
a economia do País. 
 

Ele adverte que, com a nova lei, se aprovado o projeto, as dispensas acontecerão 
certamente. Hugo Melo Filho entende que “uma empresa sem empregados é como uma 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/11/19/sindicalistas-criticam-projeto-da-terceirizacao-em-audiencia-no-espirito-santo
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120928
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267841


escola sem professores ou uma empresa de transporte aéreo sem pilotos diretamente 

contratados”. 
 

— Se a empresa que contrata serviço terceirizado gasta menos com mão de obra, é 
porque a empresa terceirizadora paga salários muito mais baixos a seus contratados — 
conclui Melo Filho. 

 
Já o representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Alcimar Candeias, 

declarou que um trabalhador terceirizado, mesmo prestando serviços por mais de 20 
anos, tem como diferença não só a cor do uniforme, mas também a ausência dos direitos 
que têm os trabalhadores contratados pela CLT. 

 
— Além disso, há empresas terceirizadas que desaparecem, abandonando os 

trabalhadores sem pagar seus salários, deixando-os sem [ter] onde recorrer. E a 
tomadora dos serviços alega que pagou à prestadora dos serviços — denunciou. 
 

Pessoas com deficiência 
Edson Wilson do Sindicato dos Trabalhadores em Energia (Sinergia) disse que os jovens 

aprendizes sofrerão com a diminuição da necessidade de mão de obra qualificada e da 
oferta de capacitação. Para ele, as pessoas com deficiência serão ainda mais prejudicadas 

com a terceirização, já que as empresas não cumprirão a Lei das Cotas. 
 
Valnete Freitas, delegada do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), 

disse que de cada 10 acidentes de trabalho, oito são com os terceirizados, pelas 
condições precárias das condições de trabalho. Freitas denuncia que não há auditores 

fiscais para a grande quantidade de empresas praticando o trabalho terceirizado. 
 
O Espírito Santo é o 24º Estado que Paim visita para debater o PLC 30/2015. Paim 

lembrou que na tragédia de Mariana, a maioria dos trabalhadores em atividade nas 
barragens é terceirizada e não funcionários da Samarco. Ele pediu um minuto de silêncio 

em memória aos mortos. 
 

Produção global de aço tem queda de 3,1% em outubro 

23/11/2015 – Fonte: DCI 
 
A produção global de aço, em outubro, recuou 3,1% na comparação anual, segundo 

dados divulgados na sexta-feira (20) pela Associação Mundial do Aço (Worldsteel 
Association, na sigla em inglês). No mês, o volume produzido atingiu 134 milhões de 

toneladas. 
 
De acordo com a entidade, o desempenho foi puxado pela queda na produção chinesa, 

responsável pela metade do escoamento global do insumo. No mês passado, a China 
produziu 66,1 milhões de toneladas, decréscimo de 3,1% em relação ao mesmo período 

de 2014. 
 
Mas o desempenho de queda generalizado reflete ainda a atividade econômica global em 

lenta recuperação. O Japão, importante player no mundo, também teve recuo da 
produção. Em outubro, o país reportou queda de 3,8%, para 9 milhões de toneladas. 

 
Já na Europa, a Rússia apresentou queda de 2,4% da produção na mesma base de 
comparação, para 5,7 milhões de toneladas. A Alemanha produziu 3,6 milhões de 

toneladas em outubro, queda de 2,7% na comparação anual. 
 

A Ucrânia, por outro lado, teve aumento de 6,4% na mesma base. Outro importante 
player que apresentou crescimento no mês passado foi a Turquia, de 2%, para 2,8 
milhões de toneladas.  

 

http://www.dci.com.br/industria/producao-global-de-aco-tem-queda-de-3,1-em-outubro-id510939.html


Utilização da capacidade 

De acordo com a Worldsteel, a utilização da capacidade instalada, em outubro, ficou em 
68,3%, recuo de 3,4 pontos percentuais na comparação anual. Em relação a setembro 

deste ano, o recuo foi de um ponto percentual.  
 

Brasil será o único com recessão entre os maiores PIBs globais 

23/11/2015 – Fonte: Contábeis. Com 
 
Entre as 12 maiores economias e blocos econômicos do mundo com previsões no novo 

relatório "Global Economics Analyst", produzido pelo Goldman Sachs, o Brasil é o único 
que deve registrar queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016. Para o banco, todos os 

demais países devem ter crescimento no próximo ano. Até mesmo a Rússia - país que 
divide com o Brasil o posto de pior desempenho do G-20 - deve voltar a registrar 
expansão no próximo ano.  

 
De acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira, 19, em Londres, a economia 

brasileira seguirá em recessão no ano da Olimpíada no Rio de Janeiro, quando terá 
contração de 1,6%. Na tabela das previsões do Goldman Sachs, o Brasil é o único com 
números negativos no próximo ano. Todas as demais previsões mostram estimativas em 

azul. 
 

A Rússia, país que deve ter contração do PIB de 3,5% neste ano, caminha para a 
recuperação e deve ter expansão da economia de 1,5% no próximo ano, prevê o banco. 

Outros grandes emergentes terão desempenho muito superior ao esperado para o Brasil: 
Índia terá avanço de 7,8% e China, de 6,4%. 
 

No grupo dos desenvolvidos, não há nenhum país com números negativos. Os Estados 
Unidos devem crescer 2,2% em 2016, o Japão terá avanço de 1% e o conjunto da zona 

do euro, de 1,7%, prevê o Goldman Sachs. Entre os europeus, o crescimento deverá ser 
liderado pelo Reino Unido (com 2,7%) seguido pela Espanha (2,5%), Alemanha (1,8%), 
Itália (1,6%) e a França (1,4%). 

 
Alta global 

No caso específico da China, o banco prevê uma desaceleração do crescimento, mas diz 
que isso não impedirá a economia global de ganhar tração em 2016. A instituição prevê 
que o crescimento da segunda maior economia do mundo vai desacelerar para 7% em 

2015 e 6,4% em 2016. 
 

Para o Goldman Sachs, porém, a situação menos pior na Rússia e Brasil, além da 
aceleração do Japão, Europa e Índia, vai permitir que a economia mundial aumente o 
passo do crescimento de 3,2% neste ano para 3,5% em 2016. "A melhora do Produto 

Interno Bruto global reflete, em grande parte, a estabilização em algumas das economias 
emergentes mais castigadas", diz o documento. 

 

Votorantim Metais pode ter licença negada 

23/11/2015 – Fonte: Diário do Comércio 

 
A Votorantim Metais - Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do grupo 
Votorantim, pediu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad) licença de operação (LO) para formalizar o processo - atualmente 
com autorização provisória - de produção de 3 milhões de toneladas anuais de bauxita em 

em Miraí e São Sebastião da Vargem Grande, ambos municípios da Zona da Mata. Porém, 
a solicitação pode não ser deferida. 
 

Em nota, a empresa afirmou que “o julgamento é referente ao requerimento da licença de 
operação definitiva de duas áreas de lavra que já possuem autorização provisória de 

Brasil%20será%20o%20único%20com%20recessão%20entre%20os%20maiores%20PIBs%20globais
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=votorantim_metais_pode_ter_licenca_negada&id=162976


operação. A licença a ser emitida contemplará a continuidade das atividades hoje 

existentes”. A companhia explicou ainda que a bauxita beneficiada na planta de Miraí é 
encaminhada à fábrica de alumínio da companhia na cidade de Alumínio (SP). 

 
A LO será julgada pela Semad na próxima quarta-feira. No entanto, o parecer técnico do 
órgão ambiental sugere o indeferimento da licença, o que pode acarretar, em última 

instância, na paralisação das operações em Miraí. O motivo, conforme o documento, é 
que duas das seis condicionantes impostas para a empresa não foram cumpridas ou 

foram acatadas apenas parcialmente. 
 
A Semad alega que a CBA cumpriu parcialmente uma condicionante relativa à licença para 

supressão vegetal pelo órgão florestal competente. Além disso, outra condicionante exigia 
que a empresa deveria protocolar documento referente ao monitoramento dos cursos de 

água sobre influência das atividades, o que, segundo a secretaria, não foi feito. 
 
Mesmo sem a licença de operação definitiva para explorar e produzir a bauxita em Miraí, a 

empresa informou à Semad que a mão de obra utilizada atualmente nas operações de 
lavra soma 243 funcionários, sendo 51 próprios e 192 terceirizados. A jornada de trabalho 

é realizada em dois turnos de oito horas, de segunda a sábado. 
 

Segundo as informações da secretaria, existe ainda dentro do empreendimento uma 
equipe responsável pela reabilitação das áreas já exploradas, que atua 
concomitantemente com a lavra. Ao todo, são 48 funcionários. Outras atividades como o 

plantio, manutenção e controle de pragas, entre outras, são executadas por 35 pessoas. 
 

História - A CBA, que fez 60 anos neste exercício, inaugurou sua primeira fábrica de 
alumínio no País em 1955. No ano seguinte, a empresa foi comprada pela Votorantim. 
Hoje, a indústria de alumínio no Estado de São Paulo é uma das maiores plantas 

integradas do metal no mundo, realizando, no mesmo local, desde o processamento da 
bauxita até a fabricação de produtos transformados. 

 
Atualmente, a CBA tem capacidade para produzir 466 mil toneladas anuais de alumínio, 
que são destinadas ao mercado interno de bens de consumo, construção civil, 

embalagens e transportes, além do mercado externo, principalmente para os Estados 
Unidos, Europa e América Latina. Somente em 2014, o volume exportado foi de quase 20 

mil toneladas e o faturamento alcançou R$3,3 bilhões. 

 

 


