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 FIM DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS NA ARGENTINA FACILITA COMÉRCIO COM BRASIL 

 FORD ANUNCIA PDV PARA 2 MIL FUNCIONÁRIOS DE FÁBRICA NA BAHIA 

 FUSÃO ENTRE SHELL E BG RECEBE SINAL VERDE E DEVE OCASIONAR MILHARES DE 

DEMISSÕES 

 PRESIDENTE DA MAN LATIN AMERICA FALA SOBRE O MERCADO DE VEÍCULOS 

PESADOS 

 POLÍCIA FEDERAL CUMPRE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA CASA DE CUNHA 

 PACOTÃO NA ALEP AUMENTA GASTOS PÚBLICOS 

 FIESP OFICIALIZA APOIO AO IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF 

 COPEL TERÁ METAS DE QUALIDADE MAIS “BRANDAS” EM 2016 E 2017 

 15 MIL EMPRESAS CAEM NA MALHA FINA E CORREÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATÉ 

FEVEREIRO 

 GOVERNO ARGENTINO ANUNCIA FIM DE BARREIRA À IMPORTAÇÃO 

 ESTALEIRO EISA FECHA AS PORTAS E DEMITE 3 MIL METALÚRGICOS NO RIO DE 

JANEIRO 

 ARTIGO: DESTRUIÇÃO DE RIQUEZA 

 CITROËN APRESENTA ELÉTRICO E-MÉHARI NA EUROPA 

 FPT ATENDE PROGRAMA MAR-I COM MAIS MOTORES 

 PROTESTE E LATIN NCAP QUEREM ESC OBRIGATÓRIO ATÉ 2017 

 PAÍSES EMERGENTES AFETAM VENDAS DO GRUPO VW 

 COMPRAS FINANCIADAS CAÍRAM 15,4% NO ANO 

 TRIBOLOGIA: MAIS EFICIÊNCIA E MENOS DESGASTE NOS MOTORES 

 MINISTRO DEFENDE DESONERAÇÃO DE INSUMOS PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA 

 RIO TINTO SELA FINANCIAMENTO DE US$4,4 BI PARA EXPANSÃO DE MINA DE 

COBRE NA MONGÓLIA 
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 CORREÇÃO: SUZANO TEM INTERESSE EM PARTICIPAÇÃO DA VOTORANTIM NA 

FIBRIA 

 VOLVO INICIA A PRODUÇÃO DE MOTORES NO BRASIL EM 2016 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR EM QUEDA 

 ARCELORMITTAL É A TERCEIRA EMPRESA MAIS INOVADORA DO BRASIL 

 CONSELHO DA COPEL APROVA INVESTIMENTOS DE R$ 3,149 BILHÕES PARA 2016 

 VENDA DE AÇOS PLANOS PELOS DISTRIBUIDORES RECUA 22,7% ATÉ NOVEMBRO 

 TARIFA DA ENERGIA DE ITAIPU EM 2016 SERÁ DE US$25,78 POR KWH, QUEDA DE 

32% ANTE 2015 

 BRASIL PRECISA FAZER REFORMA NA PREVIDÊNCIA, DIZ DELFIM NETTO NO 

BRASILIANAS.ORG 

 IPATINGA TAMBÉM É ATINGIDA POR REFLEXOS DA CRISE DO AÇO 

 MANCHESTER INVESTE NO SETOR COMERCIAL EM 2016 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CAI EM DEZEMBRO, DIZ CNI 

 ARTIGO: POLÍTICA, TERRORISMO E EMPREGO 

 GARGALOS EMPERRAM O AVANÇO DO BRASIL NO COMÉRCIO EXTERIOR 

 VENDA DE AÇO PLANO POR DISTRIBUIDORES DO BRASIL CAI 24% EM NOVEMBRO 

 TAXAS FUTURAS DE JUROS GANHAM FÔLEGO COM DECLARAÇÕES DE LEVY SOBRE 

META 
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Fim de barreiras tributárias na Argentina facilita comércio com Brasil 

15/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Recém-chegado à Casa Rosada, sede do governo da Argentina, Mauricio Macri anunciou 
uma série de medidas para liberalizar o comércio internacional do país -inclusive restrições 

burocráticas muito criticadas por industriais brasileiros.  
 

CÂMBIO 

EM 15/12/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,880 3,880 

Euro 4,265 4,266 
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O novo presidente eliminou impostos, criados em 2012, que encareciam as exportações de 

produtos industriais e agropecuários, e avisou que pretende levantar, ainda nesta semana, 
o cerco ao dólar, que limita as compras no exterior e as despesas em moeda estrangeira.  

 
O alento chega em um momento de baixa do comércio exterior do pais vizinho, que sofre 
com a queda do preço das matérias-primas e a recessão no Brasil, seu principal mercado.  

 
Com o fim dos impostos, Macri quer resolver um dos problemas mais urgentes da economia 

local neste momento: a escassez de dólares.  
 
Quer, ainda, ganhar a confiança de investidores estrangeiros, para que voltem ao país e 

tragam dinheiro para tirar a economia do atual estancamento.  
 

LIBERAÇÃO  
O ministro da produção, Francisco Cabrera, afirmou que as barreiras burocráticas 
levantadas para impedir a entrada de importados, as DJAI (Declaração Jurada de 

Autorização à Importação) perderão a validade em 31 de dezembro, como pactado com a 
OMC (Organização Mundial do Comércio).  

 
As barreiras, criadas no governo Cristina Kirchner, eram criticadas pelos exportadores 

brasileiros, que viam na medida um escudo protecionista para dificultar a entrada de 
produtos no país vizinho.  
 

A limitação às compras no exterior prejudicou a atividade de empresas que precisam 
importar peças para produzir, como os montadores de automóveis, o que abateu a 

economia.  
 
Mas se a liberação atende a essas companhias, coloca em alerta outra parte do setor 

produtivo, que teme a concorrência dos importados após anos de protecionismo.  
 

A última e mais difícil etapa de reabertura é acabar com o cerco ao dólar, limitações 
impostas em 2012 que restringem o pagamento de operações de comércio exterior.  
 

APOIO  
Para retirar essas restrições, o país tem que, antes, ter dólares em caixa para fazer frente 

à demanda que surgirá, sob pena de sofrer uma escalada da moeda americana.  
 
Macri adiantou aos empresários que pretende levantar o cerco ainda nesta semana e disse 

que tem recebido apoio internacional.  
 

"É impressionante o número de ligações que recebi com promessas de cooperação de países 
e de instituições financeiras", disse.  
 

O presidente, porém, indicou que não tolerará aumentos de preços na esteira de uma 
esperada alta do dólar.  

 
"Temos os instrumentos necessários para corrigir qualquer abuso em termos de preços". 
 

Ford anuncia PDV para 2 mil funcionários de fábrica na Bahia 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A montadora Ford anunciou nesta segunda-feira (14) um PDV (Plano de Demissão 
Voluntária) para funcionários da fábrica em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.  
 

A previsão é de demitir 2.300 empregados com o fim de um dos três turnos – já o sindicato 
dos metalúrgicos diz que a proposta formalizada pela montadora foi de 2.000 demissões.  
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No comunicado distribuído aos funcionários, a Ford atribui ao “agravamento da crise 

econômica” os motivos para propor o PDV.  
 

A montadora deve encerrar o terceiro turno de produção em Camaçari a partir de março de 
2016, o que, segundo o anúncio, provocará “um excedente de mão de obra de 
aproximadamente 2.300 profissionais”.  

 
O sindicato dos metalúrgicos diz que está em negociação há 15 dias para tentar que a 

montadora implante outras medidas além do PDV, como férias coletivas a partir de fevereiro 
e o layoff (afastamento temporário) a todos os funcionários previstos para serem desligados 
e que não venham a aderir ao PDV. 

 
Os metalúrgicos não descartam greve caso a Ford não aprove as demais alternativas ao 

PDV. “Se a empresa simplesmente ao fim demitir em massa, nós já aprovamos em 
assembleia e vamos entrar em greve por tempo indeterminado”, disse o presidente do 
sindicato Júlio Bonfim. 

 
Em nota, a Ford diz que abriu o PDV “devido à necessidade de ajustar a produção à demanda 

de mercado” e que os empregados poderão aderir entre 4 e 15 de janeiro. “Esta medida 
tem como objetivo adequar o excedente da força de trabalho decorrente do encerramento 

do turno da noite desta unidade a partir de Março de 2016”, encerra a nota.  
 
Segundo a Ford, há 9.000 empregados diretos no complexo de Camaçari, entre Ford e 

parceiros -o sindicato dos trabalhadores estima em 12 mil, além de 2.500 prestadores de 
serviço. 

 

Estaleiro Eisa fecha as portas e demite 3 mil metalúrgicos no Rio de Janeiro 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Cerca de 3 mil funcionários do Estaleiro Eisa, na Ilha do Governador, foram desligados da 
empresa por meio de uma carta recebida na manhã desta segunda-feira (14), ao chegarem 
ao local de trabalho, que estava com os portões lacrados.  

 
Na mensagem, assinada pela presidência do estaleiro – controlado pela holding Synergy 

Shipyards –, a empresa justifica que o corte de pessoal é consequência dos impactos da 
recessão econômica e da Lava Jato, “que paralisou as atividades da indústria naval e de 
offshore”. “A única alternativa para manter o estaleiro funcionando é diminuir ao máximo 

os custos operacionais”, argumenta.  
 

“Com muita tristeza e dor nos vemos na necessidade imediata de realizar corte de pessoal. 
Comunicamos por meio desta que estamos efetuando a rescisão do seu contrato de 
trabalho, dia 11/12, devendo encerrar suas atividades de forma imediata”, informou em 

carta.  
 

Após receberam a mensagem, os metalúrgicos caminharam em uma manifestação até o 
Aeroporto Galeão. A diretoria do esteleiro e do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro 
(Sindimetal-Rio) se reúnem às 15h para discutir as rescisões.  

 
Direitos trabalhistas 

O presidente do Sindimetal-Rio, Jesus Cardoso, teme que os funcionários desligados fiquem 
sem receber direitos como 13° salário, pagamento de multa e férias, além do reajuste 

salarial de 9,8% recentemente aprovado, que é retroativo ao mês de outubro e ainda não 
foi pago pela empresa. Procurado pelo Globo, o estaleiro não quis comentar a respeito. 
 

“Há quatro meses a mesma empresa demitiu 700 metalúrgicos do Estaleiro Mauá, e até 
hoje não receberam nada. A empresa já estava com dificuldades de pagar os funcionários. 
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Só estava pagando até R$ 3 mil por mês, mesmo a quem ganhava mais. Fomos totalmente 

surpreendidos pelos portões lacrados com chapa de aço e a carta. Queremos nossos 
direitos”, ressalta Cardoso. 

 
Na mensagem, a empresa diz, ainda, que fará “o possível para continuar com as 
negociações de retomada do estaleiro, e o mais breve possível poder reincorporar aqueles 

que estão sendo desligados e desejarem reassumir suas funções na empresa”. 
 

Fusão entre Shell e BG recebe sinal verde e deve ocasionar milhares de demissões 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
A petroleira anglo-holandesa Shell planeja cortar milhares de empregos para reduzir custos 
caso a aquisição da petroleira britânica BG ocorra como o planejado, no início do próximo 

ano. O negócio acabou de receber uma autorização definitiva concedida por autoridades da 
China. 

 
A aquisição, que foi anunciada em 8 de abril e é a maior do setor em uma década, foi 
aprovada pelo Ministério do Comércio da China, declarou a Shell nesta segunda-feira (14), 

após o aval anterior da Austrália, do Brasil e da União Europeia. 
 

As gigantes do petróleo e gás Shell e BG vão agora enviar um prospecto de incorporação 
aos seus acionistas e realizar reuniões gerais especiais para votações sobre o negócio.  
 

Se aprovada, a fusão vai enfrentar uma audiência judicial 10 dias mais tarde e pode ser 
concluída até o início de fevereiro. 

 
Alguns acionistas, no entanto, manifestaram preocupação sobre os méritos da aquisição 
após a acentuada queda nos preços do petróleo.  

 
A queda nos preços das ações da Shell desde abril significa que o valor do negócio caiu para 

US$ 53 bilhões, ante os anteriores US$ 70 bilhões. 
 
Cortes 

Pouco depois de anunciar o sinal verde da China, a Shell emitiu uma declaração dizendo 
que espera cortar cerca de 2.800 vagas globais do grupo combinado.  

 
Isso seria quase 3% da força de trabalho combinada de cerca de 100 mil funcionários.  

 
A Shell anunciou anteriormente cortes de custos e um plano de desinvestimentos, em meio 
aos baixos preços do petróleo no cenário global. 

 
A BG hoje é a principal sócia da Petrobras na produção de petróleo no pré-sal e a segunda 

maior produtora de óleo e gás do Brasil, depois da petroleira estatal. 
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Presidente da MAN Latin America fala sobre o mercado de veículos pesados 

15/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Antonio Roberto Cortes, 60, presidente da MAN Latin America (divisão de caminhões do 

grupo Volkswagen), falou sobre o mercado de veículos pesados durante um encontro com 
jornalistas, realizado nesta quarta-feira (9). 
  

PREJUÍZO  
Pela primeira vez na nossa história, estamos amargando prejuízo. Os negócios para o 

mercado de caminhões e ônibus retroagiram 15 anos, com agravante de que, neste período, 
houve grande investimento para a ampliação da capacidade produtiva.  
 

A preocupação atual é com a duração da crise. Por quanto tempo mais suportaremos? Essa 
é a nossa maior angústia.  

 
PRODUÇÃO  
Sabíamos que 2015 não seria um ano bom, mas ninguém pensava em queda de 50% na 

produção. Por isso, as medidas foram reativas e não proativas, com férias, folgas e corte 
de turnos.  

 
Em 2014, trabalhávamos em dois períodos. Hoje, estamos com apenas um e trabalhando 
quatro dias por semana. A capacidade instalada é de 100 mil unidades e estamos 

produzindo 25 mil.  
 

Na semana passada, protocolamos o PPE (Programa de Proteção do Emprego), que prevê 
redução de 20% na jornada de trabalho e no salário. O governo pagará 10%, e a empresa, 
os outros 10%.  

 
INVESTIMENTOS  

Uma das metas é nos tornamos líderes no mercado argentino. Para isso, não descartamos 
a possibilidade de ter uma linha de produção naquele país.  
 

Uma das opções é usar a estrutura da Volkswagen, pois há fábricas em Pacheco e em 
Córdoba. Já estamos conversando para verificar a possibilidade de montarmos caminhões 

dentro de uma dessas unidades.  
 
Com uma planta na Argentina, a montadora terá mais opções de crédito, já que há 

financiamento subsidiado para veículos pesados das marcas que produzem localmente.  
 

Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Cunha 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (15) mandado de busca e apreensão 

na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em 
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Brasília. A PF também cumpriu mandados em endereços do peemedebista no Rio de Janeiro. 

A ação, batizada de Catilinárias, faz parte das investigações da Operação Lava Jato. 
 

Ao menos 12 policiais e três viaturas foram deslocados para a casa de Cunha em Brasília, 
que fica na Península dos Ministros.  
 

De acordo com a Polícia Federal, foram expedidos 53 mandados de busca e apreensão, 
referentes a sete processos da Lava Jato. O principal objetivo da PF é evitar que 

investigados destruam provas. 
 
Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal (9), em São Paulo (15), Rio de Janeiro 

(14), Pará (6), Pernambuco (4), Alagoas (2), Ceará (2) e Rio Grande do Norte (1). 
 

A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do deputado 
federal Aníbal Gomes (PMDB-CE) e do ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pansera. O 
senador Edison Lobão (PMDB-MA), também é alvo da operação desta terça. 

 
Cunha 

A busca na residência de Cunha foi autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O 

objetivo da operação é coletar provas nos inquéritos que apuram se o presidente da Câmara 
cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
 

Cunha já foi denunciado pela Procuradoria Geral da República ao STF por corrupção e 
lavagem de dinheiro, devido à suspeita de ter recebido pelo menos US$ 5 milhões por 

contratos de aluguel de navios-sonda pela Petrobras. O Supremo ainda não decidiu se aceita 
ou não a denúncia. 
 

Cunha também é alvo de inquérito que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro 
em razão de quatro contas na Suíça atribuídas ao parlamentar. A existência das contas é 

apontada em documentação enviada à Procuradoria Geral da República pelo Ministério 
Público suíço. 
 

Desde que surgiram as primeiras suspeitas contra Cunha, o parlamentar sempre negou 
participação no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Sobre as contas no 

exterior, ele afirma não ser o titular, e sim "usufrutuário", delas. 
 
Nesta terça, a assessoria do presidente da Câmara informou que ele está na residência 

oficial e que um de seus advogados acompanha o trabalho da PF. A princípio, a defesa de 
Cunha informou que não irá se manifestar porque ainda está tomando conhecimento da 

decisão. 
 
Lobão e Aníbal Gomes 

O senador e ex-ministro Edison Lobão (PMDB-MA) teria pedido, segundo delação do ex-
diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, entregar R$ 2 milhões a Roseana Sarney para a 

campanha do governo do Maranhão em 2010. Na época que a denúncia veio à tona, a 
defesa do senador informou que não se manifestaria. 
 

Documentos obtidos pelo Jornal Nacional em julho, também apontam que o dono da 
construtora UTC, Ricardo Pessoa, declarou que pagou R$ 1 milhão para Lobão no período 

em que ele foi ministro de Minas e Energia.  
 
Pessoa afirmou que procurou Lobão para pedir que houvesse ingerência política em favor 

dos interesses do consórcio responsável pelas obras da usina nuclear Angra 3. 
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Em setembro, o deputado Aníbal Gomes foi denunciado pelo procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de falsificação de documentos 
para fins eleitorais.  

 
De acordo com o procurador, o parlamentar admitiu, em depoimento dentro de inquérito 
da Operação Lava Jato dado no dia 27 de agosto, que fraudou a prestação de contas da 

campanha das eleições do ano passado. 
 

A denúncia aponta que Aníbal Gomes apresentou prestação de contas da campanha eleitoral 
do ano passado e afirmou ter feito doações mediante depósitos em espécie para a própria 
campanha no montante de R$ 207,4 mil.  

 
No entanto, afirma o procurador, no depoimento o deputado afirmou que dos mais de R$ 

200 mil, "pelo menos R$ 100 mil" eram na verdade provindos de doações. 
 

Pacotão na Alep aumenta gastos públicos 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Com o país mergulhado na pior e mais longa recessão econômica desde a era Collor, os 
poderes do Paraná vão conceder benefícios aos seus funcionários a um custo anual de R$ 
27,7 milhões aos cofres públicos do estado. As propostas foram apresentadas nas últimas 

semanas do ano à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para votação – e, certamente, 
a aprovação − dos deputados. 

 
Mais custos  
Um projeto do Tribunal de Contas (TC) vai custar aos cofres públicos R$ 21,5 milhões por 

ano. A proposta, já enviada à Assembleia, altera o regime de trabalho e de remuneração 
dos funcionários da Corte. Pelo projeto, fica estendida a jornada de trabalho de seis para 

até oito horas diárias.  
 
Segundo o texto, a adesão dos atuais servidores ao novo modelo será facultativa, mas 

valerá para aqueles que ingressarem no tribunal após a vigência da lei. A mudança foi 
“norteada pelos princípios da eficiência e economicidade”, diz a Corte. 

 
Mais taxas  
O Tribunal de Justiça (TJ) ainda pretende reajustar em 9,49% as taxas cobradas nos 

cartórios do Paraná. Segundo o órgão, o índice representa a inflação de outubro de 2014 a 
setembro de 2015. Pela proposta, o valor de referência de custas (VRC) – utilizado como 

base para determinar o valor de cada serviço nos cartórios – passará dos atuais R$ 0,167 
para R$ 0,182 a partir de 1º de janeiro. Com o aumento, o reconhecimento de firma, por 

exemplo, saltará de R$ 3,62 para R$ 3,95. Já o serviço por autenticidade vai pular de R$ 
7,28 para R$ 7,93.  
 

A medida mais onerosa é do Ministério Público Estadual (MP). O órgão pretende pagar R$ 
15,7 milhões a seus funcionários – efetivos, comissionados e aposentados − para “reparar 
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defasagem” de reajustes salariais concedidos anos atrás. Os pagamentos retroativos – de 

6,57% (2007) e de 5,04% (2008) – vão repor perdas inflacionárias que não foram 
totalmente aplicadas como “forma de justa compensação”, justifica o MP. 

 
O Ministério Público ainda pretende instituir o pagamento de auxílio-creche ou pré-escola 
de até R$ 687,79 a seus funcionários da ativa – efetivos e comissionados −, com data 

retroativa a outubro. O órgão argumenta que está apenas “explicitando o reconhecimento 
desse direito”, uma vez que ele já é pago. 

 
Na Assembleia, por sua vez, o mesmo benefício sofrerá um reajuste a partir de janeiro. 
Para funcionários cujos filhos de até seis anos estudem em período parcial (manhã ou 

tarde), o auxílio subirá de R$ 268,97 para R$ 406,43.  
 

Já nos casos de período integral, o valor passará de R$ 413,80 para R$ 625,28. A Mesa 
Executiva alega que os valores nunca foram reajustados desde a implantação do benefício, 
em 2011. 

 
O Legislativo paranaense ainda pretende aumentar de R$ 724,15 para R$ 769,63 o valor 

do auxílio-alimentação recebido pelos funcionários. “Possibilita-se a valorização dos 
servidores da Assembleia, a fim de que a verba destinada à indenização de seus gastos 

com alimentação acompanhe o reajuste inflacionário, minimizando a perda do poder 
aquisitivo”, diz a justificativa do projeto. 
 

Por fim, o Tribunal de Justiça (TJ) prevê a extensão do pagamento de auxílio-saúde aos 
funcionários comissionados do órgão a partir do mês que vem. Atualmente, somente 

magistrados e servidores efetivos do TJ – ativos e inativos – recebem o benefício.  
 
Pela legislação, o valor varia de R$ 143,69 até R$ 862,07, conforme a idade do funcionário, 

e vale também para os dependentes. O tribunal argumenta que o benefício já é pago, por 
exemplo, pelo MP.  

 
IGNORANDO A CRISE 
Mesmo com o país mergulhado em uma grave crise financeira, os poderes do Paraná vão 

aumentar o valor de benefícios pagos aos seus funcionários. Veja a lista: 
 

 



Fiesp oficializa apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, 
anunciou na tarde desta segunda-feira que tanto a federação quanto a Ciesp são a favor do 

impeachment da presidente Dilma Rousseff.  
 

É a primeira vez que duas das principais entidades de classe do empresariado no Brasil se 
posicionam em bloco e oficialmente sobre o processo de impedimento de um presidente. 
 

 “Por esta situação que chegamos na economia e com esta crise política causada pela total 
falta de credibilidade do governo, por falta de confiança do governo, de investimentos 

parados, o país à deriva, nessas circunstâncias e o que nós observamos por parte da 
senhora presidente não é atitude no sentido de solucionar, no sentido de reduzir gastos, de 
reduzir desperdício. Pelo contrário. É a vontade de aumentar os impostos, penalizando mais 

ainda a sociedade, as empresas, a competitividade, as pessoas. Então somos a favor do 
andamento do processo de impeachment”, afirmou Skaf. 

 
Skaf afirmou que a posição foi adotada com base em uma pesquisa de opinião feita com 
1.113 donos ou gestores de indústrias de São Paulo, ouvidos entre os dias 9 e 11 de 

dezembro. O levantamento mostrou que 91% dos respondentes são pessoalmente a favor 
do impedimento de Dilma, 5,9% são contrários ao afastamento da presidente e 3,1% não 

responderam. 
 
Quando perguntados sobre o posicionamento oficial da sua empresa, 85,4% disseram que 

a companhia é favorável ao impeachment, 4,9% são contrárias e o respondente não soube 
informar o posicionamento da empresa em 9,7% dos casos. Em relação à Fiesp, 91,9% 

disseram que a entidade tem que se posicionar sobre a questão, enquanto 8,1% opinaram 
que não.  

 
A sondagem foi feita pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação 
e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que disparou cerca de 8.395 

questionários para empresas cadastradas e contabilizou as respostas recebidas.  
 

A amostra da pesquisa é composta por 73% de empresas pequenas, 22% de médias e 5% 
de grandes e não expressa exatamente a distribuição de portes das empresas paulistas. 
 

A federação, que representa 153 mil indústrias paulistas, já vinha criticando abertamente 
a política econômica da gestão Dilma, inclusive com a veiculação de anúncios em jornais 

com os nomes e contatos de deputados que se posicionaram a favor da recriação da CPMF. 
 
Em 1992, ao longo do processo de impeachment contra Fernando Collor, a organização não 

tomou partido.  
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Na antevéspera da votação no plenário da Câmara que abriu procedimento contra o 

presidente, o recém-empossado presidente da FIESP, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, 
disse que apoiava pessoalmente a cassação do então presidente, mas não falava pela 

entidade.  
 
Agora a decisão é tomada com meses de antecedência em relação ao desfecho do processo 

contra a petista. Essa, no entanto, não é a primeira vez em que a Fiesp adota um 
posicionamento político.  

 
Na eleição de 1989, o então presidente da instituição Mário Amato disse que, se o candidato 
à presidente Lula vencesse o pleito, haveria um êxodo de 800 mil empresários do país. 

 

Copel terá metas de qualidade mais “brandas” em 2016 e 2017 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
A renovação da concessão da Copel Distribuição por mais 30 anos, assinada na semana 

passada, fará pouca diferença para o cliente da empresa, pelo menos em 2016 e 2017, os 
dois primeiros anos do novo contrato.  

 
As metas de qualidade de fornecimento, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
impôs a cerca de 40 distribuidoras do país como principal condição para a renovação, só 

vão ficar mais rígidas a partir de 2018. 
 

O órgão regulador levará em conta dois indicadores de continuidade do serviço. O primeiro, 
conhecido pela sigla FEC, aponta a quantidade de vezes que – em média – cada unidade 
consumidora ficou sem energia ao longo de um ano.  

 
O limite aceito pela Aneel já vinha baixando e continuará em queda, mas em ritmo mais 

fraco no ano que vem. O teto para 2016 é de 9,24 desligamentos por unidade, ante 9,33 
neste ano. 
 

O outro indicador, o DEC, revela a quantidade de horas sem energia. Neste caso, a 
tolerância vai até aumentar no início. Em 2016, o limite para a Copel será de 13,61 horas 

por cliente, acima das 11,78 horas toleradas neste ano. O teto só ficará abaixo do atual em 
2018. 
 

“A Aneel espera que nos primeiros anos as empresas façam um esforço enorme de 
investimento. É preciso considerar que a melhoria dos sistemas, com obras, exige o 

desligamento da energia, o que até piora os índices de continuidade”, diz o diretor-
presidente da Copel Distribuição, Vlademir Daleffe. 
 

Além de perseguir critérios de qualidade, as distribuidoras terão compromissos vinculados 
à gestão econômico-financeira. De saída, o Lajida (lucro antes de juros, impostos, 
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depreciação e amortização) terá de ficar no azul. Com o tempo, outros requisitos entram 

na conta. 
 

Quem descumprir as metas por dois anos seguidos ou no quinto ano – 2020, um “primeiro 
marco” do contrato – terá a concessão extinta. A partir de 2021, as empresas não podem 
descumprir os níveis de qualidade por três anos seguidos ou os de gestão por dois anos 

consecutivos. 
 

Investimentos 
Daleffe não vê dificuldades para a Copel cumprir as condições. A principal ação da empresa 
será o investimento, entre 2016 e 2018, de R$ 500 milhões em áreas rurais do estado, 

onde os índices de continuidade são piores.  
 

A empresa pretende construir 3 mil quilômetros de redes e 30 subestações, instalar 1,5 mil 
religadores automatizados e implementar redes inteligentes nas regiões do interior. 
 

Segundo comunicado enviado ao mercado, a Copel pretende cumprir o contrato com três 
linhas de atuação: foco em automação em novas tecnologias, adoção da estrutura de 

governança corporativa que será definida pela Aneel e “aplicação integral” dos reajustes de 
tarifa aprovados pela agência reguladora – o que nem sempre aconteceu nos últimos anos. 

 
DE VOLTA AO AZUL 
A Copel Distribuição melhorou seus resultados financeiros. Depois de dois anos seguidos de 

prejuízo (R$ 43 milhões em 2012 e R$ 79 milhões em 2013), que lhe valeram cobranças 
da Aneel, a empresa fechou 2014 com lucro líquido de R$ 438 milhões. O Lajida, indicador 

que consta das metas do novo contrato de concessão, chegou a ficar negativo em 2013, 
mas voltou ao azul em seguida. 

 
Empresa estourou limite em 2014 
No ano passado, cada cliente da Copel ficou, em média, 14,01 horas sem energia, acima 

do limite de 12,28 horas estabelecido pela Aneel. Foi a primeira vez que a empresa estourou 
o teto do DEC desde 2006.  

 
Esse indicador havia recuado por três anos seguidos e atingido, em 2010, a melhor marca 
da história da concessionária (10,25 horas), mas subiu nos dois anos seguintes. 

 
O diretor-presidente da Copel Distribuição, Vlademir Daleffe, atribui essa piora a “eventos 

climáticos extremos”. Um deles foi um temporal em fevereiro de 2014, no fim da tarde.  
 
“Foi um dos mais severos de que temos registro e pegou Curitiba bem na hora rush. Com 

o trânsito intenso, as equipes da Copel tinham dificuldade em chegar aos locais, o que 
atrasou o restabelecimento de energia”, explica. 

 
Segundo Daleffe, a partir de 2016 a Aneel permitirá que situações como essa, que fogem 
ao controle das empresas, sejam “expurgadas” das metas. “Se esse critério já valesse, a 

Copel não teria superado o limite em 2014”, diz. 
 

Ranking 
A piora dos índices se refletiu no ranking de continuidade das distribuidoras, elaborado pela 
Aneel. A Copel, 5ª melhor da lista em 2011, caiu ao 22º lugar no ano passado. Por outro 

lado, argumenta o diretor, neste ano a empresa foi eleita a melhor distribuidora do país e 
da América Latina em pesquisas com consumidores.  

 
Mais Fácil no Início 
Algumas das metas de qualidade que a Copel Distribuição terá de cumprir nos primeiros 

dois anos do novo contrato de concessão são mais "frouxas" que as impostas pela Aneel 
até este ano. Depois, a agência aumenta o rigor. 



Quantidade de Desligamentos 

Número de interrupções ocorridas ao longo de um ano, na média por unidade consumidora. 
 

 
Horas sem Energia 

Quantidade de horas em que cada unidade ficou sem energia, em média. 

 
2016-2020: Metas do novo contrato de concessão 
*De janeiro a outubro 

 

15 mil empresas caem na malha fina e correção deverá ser feita até fevereiro 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (14) a consulta à malha fina para empresas 
no sistema de lucro presumido referente às declarações com base no ano de 2013. 

 
São 15 mil pessoas jurídicas que apresentaram divergências em suas declarações no valor 
total de R$ 2 bilhões. Esses contribuintes também serão contatados por carta. 

 
A malha PJ inclui empresas que apresentaram informações diferentes para IR/CSLL nas 

declarações DIPJ (de informações econômico-fiscais) e DCTF (declaração de tributos e 
contribuições federais). 
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Essas empresas têm até fevereiro para corrigirem os dados no próprio site de Receita, no 

portal e-CAC. Segundo o órgão, a correção deve ser feita pela internet, e as empresas não 
devem procurar postos de atendimento presencial.  

 
Em fevereiro de 2016, o Fisco vai abrir o processo de fiscalização dessas empresas e 
também daquelas que entraram na malha de 2012. A partir desse momento, o contribuinte 

ficará sujeito a multa de até 225% sobre o valor devido, além da possibilidade de responder 
por crime de sonegação. 

 
“Nesse primeiro momento, a Receita está dando uma oportunidade para o contribuinte se 
auto regularizar”, afirmou o coordenador-geral de Fiscalização da Receita Federal, Flávio 

Vilela Campos.  
 

Malha de 2012 
Houve redução no número de contribuintes que caíram na malha entre 2012 e 2013. No 
primeiro caso, foram constatados erros em declarações de 25.598 empresas, que 

receberam cartas enviadas em fevereiro deste ano, no valor de R$ 7 bilhões. Destas, cerca 
de 13 mil corrigiram as informações, declarando R$ 6 bilhões em tributos devidos. 

 
Campos afirmou que a auto regularização de 2012 contribuiu para que os contribuintes 

também revisassem os dados de 2013, o que resultou em menos empresas retidas na 
malha. 
 

As declarações com base no ano de 2014 já foram entregues à Receita em 2015 e devem 
ser analisadas para entrar ou não na malha no primeiro semestre de 2016.  

Ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, a malha das empresas ainda está sendo 
implantada pelo Fisco.  
 

“A malha PJ deve ser incrementada em 2016. Teremos também outros abatimentos, com 
notas fiscais eletrônicas e com a contribuição previdenciária, por exemplo”, afirmou Vilela.  

Hoje, há cerca de 1,5 milhão de empresas que recolhem tributos pelo lucro presumido no 
país. 
 

Governo argentino anuncia fim de barreira à importação 

15/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
Alvo de constantes críticas de industriais brasileiros que perderam mercado na Argentina, 

as Djai (Declaração Jurada de Autorização à Importação), um procedimento burocrático 
para se vender no país, vão deixar de vigorar em 31 de dezembro e não haverá prorrogação. 

  
A informação foi dada pelo novo ministro da Produção argentino, Francisco Cabrera, que 
adiantou que o governo vai implantar, até o fim do mês, um sistema de monitoramento das 
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importações, que pretende liberar automaticamente a maior parte das compras do país no 

exterior.  
 

Segundo o ministro, dos cerca de 19.000 itens da pauta de importação argentina, 18.000 
poderiam ter licenças automáticas de entrada, pois “têm a ver com a produção e o emprego 
e não foram paralisadas por questões comerciais e sim por falta de divisas. Isso não deveria 

ocorrer”.  
 

O ministro anunciou o fim do trâmite burocrático a uma plateia de empresários argentinos, 
reunidos pela UIA (União Industrial Argentina).  
 

Burocracia 
Criadas em 2012, as Djai funcionam como uma barreira à entrada de importados no país. 

Para entregar uma mercadoria na Argentina, o exportador tem que solicitar essa 
autorização ao governo e não há prazo para se obter a resposta, seja ela positiva ou 
negativa.  

 
O disparador dessa medida foi a escassez de dólares durante o segundo mandato da 

presidente Cristina Kirchner (2007-2015). Sem disponibilidade de moeda estrangeira, o 
governo passou a limitar as compras e despesas no exterior. 

 
Mas as declarações acabaram funcionando também como um escudo para a indústria local 
contra a concorrência de importados.  

 
O protecionismo de Cristina e seu discurso nacionalista tinham a simpatia de boa parte do 

empresariado, que agora teme perder nacos do mercado doméstico para importados.  
 
Cabrera demonstrou conhecer o racha no setor industrial. “Alguns aplaudem, outros ficam 

preocupados”, constatou ele, ao microfone. “Todos devem aplaudir. Não vamos prejudicar 
ninguém, seremos cuidadosos e vamos cuidar do emprego argentino”.  

 
Montadoras paradas 
Até a retirada da barreira burocrática, porém, o novo governo terá que lidar com a herança 

kirchnerista no comércio exterior.  
 

O presidente da Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, revelou que a fábrica de automóveis de 
Córdoba – que fabrica entre 500 e 600 veículos por dia – interrompeu a produção nesta 
segunda, por falta de peças.  

 
Os equipamentos viriam do Brasil e estão parados na fronteira à espera das autorizações 

do governo. “Os funcionários se foram, levaram formulários, informações que estavam nos 
computadores, tudo”, disse.  
 

A Toyota passa por problema semelhante, revelou uma fonte ligada à empresa, mas ainda 
não parou a produção na Argentina.  

 
O efeito prático deste problema, segundo Rattazzi, é o desabastecimento do mercado 
doméstico, que sofre com a alta dos preços dos automóveis.  

 
“Não queremos oferecer automóveis [no mercado doméstico] porque não podemos pagar 

[as importações]. E isso automaticamente aumenta os preços”, afirmou.  
 
Rattazzi integra a parte dos empresários argentinos que apoiam a reabertura da economia 

argentina ao mundo, após o isolamento dos anos kirchneristas.  
 

“Não podemos ter uma indústria limitada apenas ao mercado interno, precisamos olhar as 
exportações, como fazem os países que têm desempenho mais positivo”, disse. “Os países 



que estão fechados terminam como a Venezuela e eu gostaria que Argentina fosse mais 

aberta às trocas com o mundo”.  
 

O executivo diz esperar ainda que o novo governo retire os impostos que incidem sobre as 
exportações industriais. No setor automotivo, elas representam 5% do valor do automóvel.  
 

“Já que haverá a eliminação dos impostos sobre os produtos agrícolas, me parece óbvio 
que retirem também os impostos sobre a exportação de automóveis. É um disparate, que 

não existe em nenhum outro lado do mundo”, afirmou. 
 

Artigo: Destruição de riqueza 

15/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Mais quinze dias e lá se vai 2015, um ano tenebroso na área política, sofrido para a 

economia, e que acaba quase sem ter começado para o setor produtivo. Vai deixar para a 
história uma devastação econômica como há muito tempo não se via no Brasil.  
 

Os níveis de destruição de riquezas são assustadores. Os governos perderam receitas, as 
empresas perderam produção, o país perdeu investimentos e os trabalhadores perderam 

empregos e salários.  
 
Estimando um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 5,7 trilhões, a recessão deste ano, que 

tristemente se aproxima de 4%, significa uma redução de produção de até R$ 230 bilhões 
em 12 meses.  

 
E quanto perdem os trabalhadores? É uma conta complexa, porque teria de considerar 
prejuízos de desempregados e também as reduções reais de salários decorrentes da crise. 

 
Mas, num cálculo rápido, levando em conta o ano todo e um número de novos 

desempregados de 1,2 milhão de pessoas, considerado um salário médio de R$ 1.774 
(2014), a perda anual alcançaria uns R$ 28 bilhões.  
 

O governo também perde recursos de maneira absurda. Nos 12 meses terminados em 
agosto, por exemplo, a receita corrente líquida da União somou R$ 656 bilhões, valor 

inferior ao dos 12 meses imediatamente anteriores, de R$ 676 bilhões.  
 
Mas o buraco não é de apenas R$ 20 bilhões. Se tivesse crescido pelo menos para 

acompanhar a inflação de 10%, o que seria natural, a receita do governo teria totalizado 
R$ 743 bilhões.  

 
A perda de arrecadação, portanto, se aproxima dos R$ 90 bilhões, recursos que deixaram 
de fluir para investimentos, saúde, educação etc. E esse estrago se espalha pelo país. Os 

municípios da bacia de Campos, por exemplo, já perderam 70% dos royalties que 
arrecadavam com a exploração do petróleo.  

 
A destruição de riqueza foi fulminante para as empresas, principalmente a indústria, cuja 
produção caiu 7,8% nos primeiros dez meses do ano, uma tendência que se estende para 

todos os setores.  
 

Avaliadas pelas ações negociadas na Bolsa de São Paulo, as dez maiores empresas 
industriais brasileiras de capital aberto atingiam US$ 352 bilhões em dezembro de 2013, 

valor que caiu para US$ 252 bilhões em dezembro de 2014 e para US$ 174 bilhões no início 
deste mês.  
 

As 357 companhias abertas hoje negociadas na Bolsa têm valor de mercado de R$ 1,98 
trilhão, quase meio trilhão de reais abaixo do que tinham dois anos atrás. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2015/12/1719062-destruicao-de-riqueza.shtml


Esses números todos certamente cansam o leitor. Mas são importantes para mostrar o 

volume de recursos que o país está desperdiçando com a atual política econômica, que 
destrói valores e empregos de forma impiedosa. Só a construção civil dispensou 508 mil 

trabalhadores nos últimos 12 meses.  
 
Os dados oficiais mais recentes sobre a atividade econômica não mostram trégua na 

recessão. O PIB do terceiro trimestre caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior. Se essa 
taxa for anualizada, um exercício comumente feito na economia americana, a recessão 

projetada já chega a 7% ao ano.  
 
O ajuste recessivo, acelerado por uma brutal taxa básica de juro, está fora de controle, e a 

destruição econômica supera as expectativas mais pessimistas.  
 

Não dá para aceitar uma situação como essa. Passou da hora de mudar o rumo, mas, 
lamentavelmente, o país vive um embate político que paralisa todas as decisões.  
 

(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do conselho de 
administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 

 

Citroën apresenta elétrico E-Méhari na Europa 

15/12/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Citroën divulgou as imagens do E-Méhari, versão de produção do conceito Cactus M, 
apresentado no Salão de Frankfurt, em setembro deste ano. A companhia confirma a 
chegada do carro elétrico no mercado europeu para o segundo semestre de 2016.  

 
Segundo a marca, o modelo é a versão atualizada do Méhari, jipe produzido pela Citroën 

entre 1968 e 1988.  
 
O veículo tem capota removível de forma independente na parte dianteira e na traseira. Ele 

armazena energia em baterias Lítio Metal Polímero, tecnologia conhecida como LMP 
desenvolvida pelo grupo francês Bolloré.  

 
A fabricante promete autonomia de 200 quilômetros em ciclo urbano e de 100 quilômetros 
em estradas. A velocidade máxima é de 110 km/h.  

 
O modelo será produzido na planta da PSA Peugeot Citroën em Rennes, na Bretanha. O E-

Méhari será oferecido com quatro opções de cor para a carroceria e duas para as lonas de 
cobertura. 

 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23205/citroen-apresenta-eletrico-e-mehari-na-europa


FPT atende programa MAR-I com mais motores 

15/12/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Cursor 10 tem 10,3 litros e 313 kW de potência 
 

A FPT Industrial acaba de receber novas homologações de motores para atender a norma 
Proconve MAR-I, que regula as emissões de poluentes por máquinas agrícolas e de 

construção.  
 
O mais recente foi o Cursor 10, um motor de 10,3 litros, eletrônico, com turbo, intercooler 

e potência de 313 kW (425 cv), que recebeu a validação para duas aplicações.  
 

Recentemente, a FPT Industrial já havia homologado motores da Família NEF, todos 
eletrônicos de 6,7 litros.  
 

Com as homologações, a FPT Industrial dá continuidade ao plano para validar 49 novas 
versões de propulsores em conformidade com a norma MAR-I durante o fim de 2015 e o 

próximo ano.  
 
A empresa já tem 13 versões de motores homologadas para o segmento agrícola e de 

construção.  
 

Proteste e Latin NCAP querem ESC obrigatório até 2017 

15/12/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Duas entidades decidiram fazer coro para que o controle eletrônico de estabilidade, o ESC, 

se torne obrigatório para todos os carros vendidos no Brasil.  
 

A Proteste, associação dos consumidores, e o Latin NCAP, programa que avalia a segurança 
dos veículos vendidos na América Latina, enviaram ofício para o Denatran, Departamento 
Nacional de Trânsito, que pede que a tecnologia se torne compulsória no Brasil até o fim de 

2017.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23204/fpt-atende-programa-mar-i-com-mais-motores
Proteste%20e%20Latin%20NCAP%20querem%20ESC%20obrigatório%20até%202017


A Proteste já trabalhava na campanha Carro sob Controle, que pede a obrigatoriedade do 

ESC . Com o documento enviado à autoridade, no entanto, as entidades batem de frente 
com a indústria de veículos.  

 
A AEA, Associação de Engenharia Automotiva, que reúne montadoras, fabricantes de 
autopeças e academia, defendeu recentemente que o setor precisa de prazo de cinco a sete 

anos para que a tecnologia chegue a 100% dos carros vendidos localmente. Além disso, a 
organização apontou que o sistema teria custo entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. 

 
A Proteste e a Latin NCAP negam que o dispositivo seja caro e discordam da necessidade 
de prazo tão longo. Segundo as entidades, o custo do ESC é de apenas US$ 50 e, portanto, 

não prejudicaria o consumidor.  
 

Dessa maneira, as instituições defendem que a tecnologia pode ser implementada mais 
rapidamente para reduzir o número de mortes no trânsito. O ESC corrige a trajetória do 
carro em derrapagens ou desvios repentinos, estabilizando o veículo em situações de risco.  

 
Em 2014 o Brasil atingiu índice de 19,9 mortos em acidentes de trânsito para cada 100 mil 

habitantes. A meta é reduzir esse número para 11 em cada 100 mil. “Por respeito ao 
consumidor brasileiro, as montadoras não deveriam discriminar os carros vendidos no país 

e aqueles vendidos na Europa ou na América do Norte, principalmente, no quesito 
segurança - a vida humana tem o mesmo valor, independentemente do país onde se 
reside", apontaram as entidades em comunicado. 

 
A AEA estima que apenas entre 5% e 10% dos carros novos vendidos no Brasil sejam 

equipados com ESC. O modelo mais acessível com a tecnologia é o Ford Ka hatch 1.0 SEL, 
que tem preço sugerido de R$ 45.590.  
 

A Proteste e o Latin NCAP enfatizam, no entanto, que o automóvel é um ponto fora da 
curva. Em geral, o item começa a aparecer apenas em carros na faixa acima dos R$ 70 mil. 

 

Países emergentes afetam vendas do Grupo VW 

15/12/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

As vendas mundiais do Grupo Volkswagen de janeiro a novembro somaram 9,1 milhões de 
unidades, número 1,7% menor que o registrado no mesmo período de 2014. A queda é 
reflexo, sobretudo, dos menores volumes na América do Sul (-27,9%), Ásia-Pacífico (-3%) 

e Leste Europeu (-8,6%).  
 

Esses resultados refletem a retração dos principais mercados dessas regiões. No acumulado 
do ano foram entregues 364,8 mil veículos do grupo no Brasil, 36,5% a menos que nos 

mesmos 11 meses de 2014. Em unidades, a perda chega a quase 200 milveículos de um 
ano para o outro.  
 

Na China, maior mercado da Ásia-Pacífico, a venda de 3,2 milhões de veículos do grupo 
teve queda de 3,6% ante os mesmos meses de 2014. No acumulado do ano foram quase 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23200/paises-emergentes-afetam-vendas-do-grupo-vw


120 mil veículos a menos naquele país. Importante também é a retração no mercado russo, 

onde as 157,9 mil unidades entregues resultaram em queda de 36,7% e quase 92 mil 
veículos a menos no confronto com janeiro-novembro de 2014.  

 
Chama a atenção também a queda recente nas vendas da marca VW nos Estados Unidos 
como consequência da imagem arranhada pelo dieselgate. Os 23,9 mil Volkswagen 

entregues em novembro resultaram em queda de 24,7% ante o mesmo mês de 2014.  
 

No acumulado do ano a retração da marca VW nos Estados Unidos já é de 4,3%. Até 
setembro, antes do impacto do dieselgate, as vendas da Volkswagen naquele mercado 
acusavam queda menor, de 2,8%. 

 
RESULTADOS NA EUROPA 

 
O Grupo VW continua apresentando leve crescimento no Velho Continente. Em toda a 
Europa a companhia vendeu até novembro 3,73 milhões de veículos, volume 2,8% maior 

que nos mesmos 11 meses do ano passado.  
 

Na Europa Ocidental (exceto Alemanha) as vendas somaram 3,12 milhões de veículos, alta 
de 5,1%. A Alemanha sozinha absorveu 1,19 milhão de carros do grupo e anotou 

crescimento de 4,2% sobre os mesmos 11 meses de 2014.  
 
DESEMPENHO POR MARCA 

 
Em todo o mundo, as vendas da marca Volkswagen somaram 5,33 milhões de veículos de 

janeiro a novembro, resultando em queda de 4,5% ante os mesmos 11 meses de 2014.  
 
A Audi entregou no período 1,64 milhão de unidades e registrou alta de 3,4%. Com 968,9 

mil veículos, a Skoda teve ligeiro crescimento de 1,4% e fechará 2015 com mais de 1 milhão 
de unidades. Da espanhola Seat foram entregues 371,8 mil veículos, 3,5% a mais que no 

mesmo período de 2014.  
 
A fabricante de esportivos Porsche obteve alta de 24% ao registrar 209,9 mil veículos até 

novembro. O crescimento elevado ainda ocorre pelo sucesso do Macan, utilitário esportivo 
menor que o Touareg. 

 
A divisão Volkswagen Commercial Vehicles registrou pequena queda de 2,8% ao entregar 
390,3 mil unidades. Na divisão MAN, com 92,7 mil veículos até novembro, a queda foi de 

13,9%. A Scania, com 70,1 mil unidades no período, registrou pequeno recuo de 1,7%.  
 

Compras financiadas caíram 15,4% no ano 

15/12/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

As vendas de carros financiados diminuíram de janeiro a novembro. Foram negociados 3,79 
milhões de automóveis em operações de crédito no período, número 15,4% menor do que 
o do mesmo intervalo de 2014. O levantamento é da Cetip, empresa que opera o Sistema 

Nacional de Gravames (SNG), base de informações que reúne cadastros das restrições 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23199/compras-financiadas-cairam-154-no-ano


financeiras de veículos como garantia de crédito. Do total, 1,31 milhão de carros eram 

novos e 2,48 milhões usados. 
 

Os dados isolados do mês evidenciam queda mais profunda, de 23,2% na comparação com 
novembro do ano passado, para 324,2 mil unidades, 106,1 mil delas de veículos novos e 
218 mil de usados. Na comparação com outubro o ritmo é mais estável, com suave retração 

de 1,7%. A Cetip reforça que o segmento de veículos usados vem apresentando 
desempenho melhor que o de novos.  

 
A situação se repete, de forma até mais evidente, no segmento de caminhões. As vendas 
financiadas somaram 189,6 mil unidades até novembro, com forte redução de 35% na 

comparação com os mesmos 11 meses de 2014. A baixa foi puxada pelos caminhões novos, 
que tiveram redução de 55,5% nas operações de crédito, para 70,9 mil veículos.  

 
Os contratos de financiamento de modelos usados diminuíram menos, 10,2%, e chegaram 
a 118,7 mil unidades. Considerando apenas os resultados de novembro, o financiamento 

total de caminhões, considerando zero quilômetros e já rodados, chegou a 14,4 mil 
unidades, com baixa de 1,9% sobre outubro e de 11,2% na comparação com igual mês de 

2014.  
 

Os resultados do setor de duas rodas também foram desiguais entre novos e usados. Foram 
financiadas 845,3 mil unidades nos 11 meses do ano, com queda de 12%. O principal fator 
para a baixa foi a diminuição de 12,9% nos contratos de crédito para a aquisição de 

motocicletas novas, para 748,6 mil unidades. O financiamento de usadas caiu 4,2%, para 
96,7 mil motos no acumulado do ano.  

 
Segundo a Cetip, considerando todos os segmentos, a parte mais expressiva da demanda 
por crédito está concentrada em veículos com 4 a 8 anos de uso, que responderam por 1,3 

milhão de operações no ano. A demanda caiu apenas 2,5% no ano, piora bem mais discreta 
do que a verificada em outras faixas.  

 
Entre as modalidades de financiamento, a maioria das operações foi de CDC, Crédito Direto 
ao Consumidor, com participação de 81,9%. Já o Consórcio respondeu por 15% dos 

negócios, enquanto o Leasing foi usado em 1,4% dos contratos. O prazo médio de 
financiamento está em 37,2 meses para veículos novos e chega a 42,6 meses para usados 

de 4 a 8 anos 
 

Tribologia: mais eficiência e menos desgaste nos motores 

15/12/2015 – Fonte: CIMM 

 
Além de três trabalhos do Laboratório de Fenômenos de Superfície, da USP, dois trabalhos 
de engenheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foram levados ao 

Leeds-Lyon Symposium on Tribology (LLST), um dos congressos mais tradicionais e 
respeitados na área. 

 
A tribologia é um ramo da ciência que trata das questões ligadas à interação de dois ou 
mais materiais sólidos em movimento e contato mútuo - tribos em grego significa atrito. 

 
Usinagem 

"O foco do LFS tem sido essencialmente reduzir a perda de eficiência dos motores causada 
pelo atrito e o desgaste dos componentes. Isso tem a ver com a geometria das peças e 

também com sua microgeometria, definida pela operação de usinagem chamada 
brunimento", afirmou o engenheiro Amilton Sinatora, coordenador do projeto. 
 

Não se trata do simples polimento, porque em certas regiões ao longo do curso do pistão, 
o polimento excessivo pode prejudicar a ação dos aditivos dos lubrificantes. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13847-tribologia-mais-eficiencia-e-menos-desgaste-nos-motores


O que os pesquisadores brasileiros demonstraram é a necessidade de controlar o processo 

de usinagem, observando a topografia da peça na escala de tamanho de dois décimos de 
micrômetro (milésimo de milímetro). 

 
"Para cada região, há uma rugosidade, um acabamento adequado. O polimento não deve 
ser homogêneo nem do ponto de vista espacial nem do ponto de vista temporal. No início 

da vida útil do motor, é necessário que haja maior rugosidade. No decurso do 
funcionamento, a rugosidade diminui naturalmente e sua importância também diminui," 

acrescentou Sinatora. 
 
Devido à necessidade de reduzir o consumo de energia, há uma tendência mundial de 

produzir lubrificantes cada vez menos viscosos. Com menor viscosidade, o motor roda mais, 
consumindo menos combustível. 

 
"Mas é preciso determinar os aditivos apropriados para essa nova geração de lubrificantes. 
E este é outro subtema que estudamos", prosseguiu Sinatora. 

 
Além disso, no caso dos motores bicombustível, existe uma peculiaridade a ser considerada. 

Trata-se da água presente no etanol, em um percentual de 5%. Essa água, juntamente 
com o próprio etanol, "lava" as superfícies dos componentes, carregando os aditivos 

depositados pelos lubrificantes. 
 
"A película de aditivos, que chamamos de 'tribofilme', é removida pelo etanol ou mesmo 

pela gasolina consumida no Brasil, que, de acordo com a legislação, pode conter até 27% 
de etanol. Trabalhando com a geometria e microgeometria dos componentes e com a 

formulação de lubrificantes, procuramos, por várias vias minimizar os inconvenientes e 
melhorar o desempenho dos motores", acrescentou Tiago Cousseau, membro da equipe do 
LFS. 

 

 
Superfícies de cilindros de motores.  
Nos veículos 1.0 brasileiros, os mais usados são: 

Plateau honing e o Smooth Peak. 
Imagem: LFS/Poli/USP 

 
Montadoras 
Por ser desenvolvido em parceria com montadoras concorrentes, o projeto está concentrado 

no aumento do conhecimento dos fundamentos da mecânica por trás do atrito nesses 
motores. 

 
Esse conhecimento agora será partilhado por cada empresa parceira, que poderá utilizá-lo 
no desenvolvimento de seus próprios processos e produtos. Participam do projeto as 

montadoras Fiat, Renault e Volkswagen, além das empresas de autopeças Mahle e Tupy.  



Ministro defende desoneração de insumos para a indústria brasileira 

15/12/2015 – Fonte: CIMM 

 
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, disse na 
última sexta-feira (11) que é preciso completar o processo do ajuste fiscal, o mais rápido 

possível, "para a retomada dos investimentos e para que os agentes econômicos tenham 
clara percepção de que a economia vai se reequilibrar”, disse. 

 
Monteiro falou para empresários e representantes do setor químico, durante a 20ª edição 
do Encontro Anual da Indústria Química, promovido pela Associação Brasileira da Indústria 

Química (Abiquim) na capital paulista. No evento, Monteiro disse que, apesar de os 
resultados do ajuste, no curto prazo, serem incertos, a economia do país precisa dessas 

reformas para se reequilibrar. 
 

"Não temos claramente os benefícios desse processo de ajuste fiscal, no prazo mais curto 
possível, mas é importante que a sociedade se mobilize para cobrar da classe política. O 
Brasil precisa criar as bases para garantir a sustentabilidade das contas públicas”, 

acrescentou. 
 

Em um vídeo exibido no evento, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também reforça a 
necessidade do ajuste fiscal, para acabar com as dificuldades que os empresários enfrentam 
hoje para investir. "Temos confiança de que, apesar do cenário, de toda a incerteza, nós 

vamos encontrar caminho”, declarou o ministro da Fazenda. 
 

Realinhamento do câmbio 
Armando Monteiro comentou a alta do dólar, que abre nova perspectiva para a indústria 
brasileira, pois torna o produto nacional mais competitivo. “O realinhamento cambial mitiga 

desvantagens competitivas agravadas ao longo do tempo. Mas o câmbio não é um processo 
de competitividade sustentável”, disse ele. 

 
Ele também destacou o desafio de promover reformas que "estão há muito tempo na 
agenda do país e foram negligenciadas”. Entre as medidas, sugeriu a quebra da rigidez no 

orçamento público, a revisão de mecanismos de indexação, que pressionam as despesas 
da Previdência Social. “As reformas são indispensáveis para descortinar o novo ciclo de 

desenvolvimento no país”, reforçou. 
 

Rio Tinto sela financiamento de US$4,4 bi para expansão de mina de cobre na 
Mongólia 

15/12/2015 – Fonte: Reuters 

 
A Rio Tinto fechou 4,4 bilhões de dólares em financiamento nesta terça-feira para uma 
massiva expansão de uma mina de cobre na Mongólia e uma decisão final sobre se a 

empresa prosseguirá com a construção será tomada no primeiro semestre de 2016. 
 

A expansão subterrânea da mina Oyu Tolgoi é um dos três grandes projetos de crescimento 
da Rio Tinto, mesmo enquanto o setor corta gastos para passar por um momento de baixa 
nos preços de commodities. 

 
"Este acordo está sendo preparado há mais de quatro anos e é um dos mais significativos 

de seu tipo na indústria de metais e mineração", disse o chefe para o segmento de cobre 
da Rio Tinto, Jean-Sebastien Jacques, a jornalistas em teleconferência. 

 
A Rio Tinto e outras grandes mineradoras como BHP Billiton e MMG estão acumulando 
vastas posses de cobre em uma investida para capturar uma maior parcela do mercado 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13846-ministro-defende-desoneracao-de-insumos-para-a-industria-brasileira
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0TY11A20151215
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0TY11A20151215


global de 140 bilhões de dólares -tentativa de estarem preparadas para uma reviravolta na 

sorte do metal que a maioria acredita estar ainda longe. 
 

Separadamente e em joint ventures, as empresas pretendem minerar milhões de toneladas 
adicionais de cobre na próxima década. 
 

Jacques disse que agências de exportação australianas, canadenses e norte-americanas se 
uniram a 15 instituições financeiras internacionais na preparação do financiamento para a 

expansão de Oyu Tolgoi. 
 

Correção: Suzano tem interesse em participação da Votorantim na Fibria 

15/12/2015 – Fonte: R7 

 
A nota enviada anteriormente contém incorreções. O custo de produção de celulose da 

Suzano foi de R$ 668 por tonelada no terceiro trimestre e não de US$ 668. A capacidade 
de produção total da companhia é de 4,75 milhões de toneladas em 2015 e não 3,5 milhões 
de toneladas. Segue a nota corrigida. 

 
A Suzano está disposta a voltar ao jogo. O grupo de papel e celulose fundado pela família 

Feffer tem interesse em comprar uma fatia na Fibria, resultado da união entre a Votorantim 
Celulose e Papel (VCP) e Aracruz, a maior companhia do setor. A Suzano já teria buscado 
assessoria para avaliar como poderia alinhavar essa operação, apurou o jornal O Estado de 

S. Paulo. 
 

A Fibria tem como principais acionistas a família Ermírio de Moraes, com 29,42% das ações, 
e o braço de participações do BNDES, o BNDESPar, com outros 29,08% de ações, segundo 
dados referentes a setembro.  

 
A participação dos Ermírio de Moraes na companhia líder do setor tem sido cobiçada por 

empresas concorrentes, como a Eldorado Celulose, controlada pelo grupo J&F, da família 
Batista, dono da gigante de alimentos JBS (Friboi).  
 

O grupo, que tem um complexo industrial em Três Lagoas (MS), mesma região onde está 
instalada a Fibria, manifestou interesse em adquirir um pedaço da companhia, mas os 

ânimos esfriaram, segundo fontes. "Não chegaram a um acordo sobre preço", disse uma 
das fontes. A J&F é assessorada pelo Credit Suisse. Procurada, a empresa e o banco não 
comentam. 

 
"Temos sim interesse na fatia da família Ermírio de Moraes (na Fibria), mas não estamos 

em negociações", disse Walter Schalka, presidente da Suzano. O executivo, que está à 
frente da companhia desde 2013 e já trabalhou no grupo Votorantim, disse que a Suzano 
não descarta crescer por fusões e aquisições, mas que a prioridade atual é trabalhar pela 

redução de custos de produção do grupo e desenvolver os chamados projetos "adjacentes", 
como investimentos anunciados em produção de "tissue" (papel usado para higiene 

pessoal), em celulose de fibra curta do tipo "fluff" (usada para fraldas e absorventes) e na 
extração de lignina do eucalipto (que pode ser usada para a produção de biocombustíveis). 
Empecilho  

 
O nó da transação em uma possível associação entre Fibria e Suzano, segundo fontes com 

conhecimento no assunto, está em definir como empresa dos Feffer poderia alinhavar a 
operação, uma vez que, se comprar toda fatia da família Ermírio de Moraes, terá de exercer 

o "tag along" (fazer oferta pública de ações pelos papéis em circulação no mercado). E, 
considerando a relação de troca de ações, a Suzano está em desvantagem.  
 

http://noticias.r7.com/economia/correcao-suzano-tem-interesse-em-participacao-da-votorantim-na-fibria-14122015


A líder Fibria tem seu valor de mercado avaliado em R$ 27,26 bilhões, com valorização de 

51,6% neste ano, de acordo com levantamento da Economática. A Suzano, avaliada em R$ 
19,24 bilhões, teve valorização de 60% no mesmo período.  

 
A consolidação no setor de papel e celulose no Brasil é apontada como um caminho sem 
volta. Nos últimos dois anos, a expectativa do mercado era de que a Fibria fosse liderar 

esse movimento.  
 

No entanto, segundo fontes, o grupo Votorantim pretende concentrar seus negócios em 
cimento e poderá se desfazer de ativos considerados não estratégicos, entre eles, a Fibria. 
Procurados, o grupo Votorantim e a Fibria não comentaram o assunto. 

 
Lição de casa 

Com a maior competitividade conquistada com a valorização do dólar, que beneficia as 
exportações do setor, a Suzano concentra seus esforços para reduzir seu alto 
endividamento.  

 
Ao fim de 2013, a relação da dívida líquida chegou à marca de 5,2 vezes o Ebitda (lucro 

antes de juros, impostos, depreciações e amortizações). No terceiro trimestre, essa relação 
foi reduzida para 3 vezes, mas as obrigações ainda são altas e somavam R$ 12,7 bilhões 

até o dia 30 de setembro. 
 
De acordo com Schalka, o dólar mais alto favorece as exportações do setor, mas tem 

impacto direto nas dívidas da companhia, pois 75% do total estão atrelados à moeda 
americana.  

 
Para garantir maior competitividade, sem depender da volatilidade da moeda e dos preços 
internacionais da celulose, a companhia traçou metas rígidas de redução de custos de 

produção para os próximos anos.  
 

"Queremos chegar a um custo de US$ 150 por tonelada em 2018 e US$ 125 por tonelada 
ao fim de um ciclo do florestal (2021/2022). Esse número (se alcançado) vai mudar as 
relações do setor, dando maior robustez para fazer frente à volatilidade dos preços da 

celulose e do câmbio", afirmou Schalka. "Temos a tendência de olhar os últimos meses, 
que mostram o bom desempenho das ações das companhias de celulose na Bolsa, mas os 

preços internacionais da celulose estão baixos há muito tempo." 
 
Desafio 

O grupo, no entanto, ainda bem está longe de atingir essa meta. No terceiro trimestre, seu 
custo de produção estava em R$ 668 por tonelada, enquanto nos países europeus gira em 

torno de US$ 450. Para os produtores asiáticos, os custos são ainda mais baixos - US$ 320 
por tonelada. Até 2018, a expectativa da Suzano é sair de uma produção de 4,75 milhões 
de toneladas de papel e celulose, hoje, para 5,1 milhões, em 2018. 

 
Sem apego às florestas, o executivo da Suzano não descarta a venda de parte delas. "Já 

fomos procurados por fundos, mas não houve acordo para venda." 
 
No entendimento do mercado, a Suzano está trilhando o caminho certo para não ser alvo 

de compra, mas de consolidadora em um setor cada vez mais concentrado. 
 

'Momento feliz' 
À frente do conselho de administração da Suzano, segundo maior indústria de papel e 
celulose do País, David Feffer, 59 anos, disse em entrevista ao O Estado de S. Paulo que a 

companhia, fundada por seu avô Leon, vive "um momento muito feliz". As ações da Suzano, 
grande exportadora de celulose, valorizaram quase 60% neste ano.  

 



Feffer vê pela frente uma nova etapa para a companhia, com base no processo de 

reestruturação realizado nos últimos três anos. Sobre o futuro do País, ele é mais reticente 
e prefere não fazer previsões.  

 

Volvo inicia a produção de motores no Brasil em 2016 

15/12/2015 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
 
A Volvo Penta vai dar início à produção de motores industriais no primeiro semestre de 

2016, no complexo fabril do Grupo Volvo na América Latina, em Curitiba, no Paraná. A nova 
linha exigiu investimento de cerca de R$ 10 milhões e, a princípio, irá produzir os motores 
de 13 litros que tem como principal foco a geração de energia.  

 
“O Brasil é um mercado de grande potencial. A demanda por maior automatização nos 

segmentos agrícola, industrial e de infraestrutura gera um aumento da necessidade de 
geração de energia”, explica Gabriel Barsalini, vice-presidente da Volvo Penta South 
America.  

 
Segundo o executivo, a nacionalização integra a estratégia de crescimento da marca no 

segmento de motores industriais na América do Sul e uma das vantagens da produção 
nacional é o acesso às linhas de financiamento mais competitivas para clientes finais e 
parceiros.  

 
A empresa estima que o mercado brasileiro de motores industriais de grande porte é de 

cerca de 28 mil unidades por ano. “Nossa meta é ser o parceiro profissional preferido de 
empresas que atuam nos segmentos de energia, construção, agrícola, portos e mineração”, 
afirma João Zarpelão, diretor de motores industriais da Volvo Penta South America.  

 
Para isso, a Volvo Penta aposta em relações comerciais com os principais fabricantes de 

equipamentos destes segmentos de mercados. 
 

Atendimento - A Volvo Penta possui 84 centros de atendimento autorizados na América do 
Sul. Deste total, 45 estão no Brasil, incluindo os distribuidores da Volvo Construction 
Equipment: Tracbel, Entreposto e Linck.  

 
“Antes de iniciar a produção dos motores industriais no Brasil, fizemos um trabalho para 

formar uma rede de suporte aos nossos clientes, fundamental para oferecer um 
atendimento de qualidade e para o sucesso do negócio”, afirma Barsalini. 
 

 
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10487-volvo-inicia-a-producao-de-motores-no-brasil-em-2016/pa-1/


Confiança do consumidor em queda 

15/12/2015 – Fonte: Instituto Aço Brasil 

 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) voltou a cair em 
dezembro, registrando 96,3 pontos, o que revela pessimismo dos consumidores. Segundo 

pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o indicador é 
1,3% menor do que o de novembro e 11,8% inferior ao registrado em dezembro de 2014. 

 
“A manutenção do pessimismo explica a fraca demanda em 2015 e indica perspectivas 
de manutenção desse cenário em 2016”, destaca a CNI. Desde janeiro deste ano, o Inec 

está abaixo da média histórica, que é de 109,6 pontos. 
 

De acordo com a pesquisa, a queda na confiança dos consumidores é resultado, 
principalmente, do aumento do pessimismo sobre o mercado de trabalho nos próximos seis 

meses.  
 
O índice de expectativa em relação ao desemprego caiu 8,2% e o da renda pessoal recuou 

1,7% na comparação com novembro. Segundo a metodologia da pesquisa, quanto maior a 
queda do indicador, maior é o número de pessoas que esperam o aumento do desemprego 

e a queda na renda pessoal. 
 
O levantamento aponta ainda recuo nos indicadores de expectativas sobre o endividamento 

e a situação financeira.  
 

“Isso significa que os brasileiros preveem a piora da situação financeira e o aumento das 
dívidas nos próximos seis meses”, destaca a CNI. A pesquisa do Inec ouviu 2.002 pessoas 
em 143 municípios, entre os dias 4 e 7 de dezembro e foi feita em parceria com o 

Ibope Inteligência. 
 

Boa Vista  Um dos principais indicadores antecedentes da atividade econômica, as vendas 
do comércio caíram em novembro em todas as bases de comparação. Reiterando a 
profundidade da recessão por que passa a economia brasileira, o movimento no comércio 

despencou 2% no mês passado na análise dos dados nacionais dessazonalizados na 
comparação com outubro. O levantamento e compilação dos números são da Boa Vista 

SCPC (Serviço de Proteção ao Crédito). 
 
No acumulado do ano até novembro, foi registrado recuo de 2,6% nas vendas relativamente 

ao mesmo período de 2014.  
 

Na contabilização dos negócios no período de 12 meses, que se estende de dezembro do 
ano passado a novembro último, o setor varejista amargou uma retração de 2,4% nas 
vendas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado a retração foi ainda maior e as 

vendas cederam 3,7%. 
 

De acordo com registros da Boa Vista SPC, o indicador vem transitando pelo território 
negativo desde julho e só vem acelerando o ritmo de queda.  
 

Para os técnicos da Boa Vista SCPC, fatores macroeconômicos como elevação de juros, 
piora do mercado de trabalho e inflação em patamar elevado continuarão afetando de forma 

intensa a confiança e o poder de compra consumidor. 
 

“2015 deverá marcar a atividade varejista como um ano recorde na diminuição das vendas, 
efeito que provavelmente se estenderá também para 2016”, dizem os técnicos da Boa Vista.  
 

http://www.acobrasil.org.br/site2015/noticia_interna.asp?id=12652


ArcelorMittal é a terceira empresa mais inovadora do Brasil 

15/12/2015 – Fonte: Instituto Aço Brasil 

 
A empresa ficou atrás apenas da Natura e Porto Seguro entre os 214 concorrentes a uma 
posição no prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI 2015 promovido pela IT Mídia, 

organizadora do IT Fórum Expo 2015.  
 

O prêmio foi entregue durante o evento, realizado nos dias 17 e 18 de novembro em São 
Paulo, que reúne, anualmente, profissionais e empresas para se atualizarem das últimas 
tendência tecnológica e relacionamento. 

 
Além de jornalistas da IT Mídia, consultores da PwC Technology e especialistas em inovação 

da Universidade de São Paulo (USP) julgaram os mais de 200 trabalhos e destacaram o e-
Commerce desenvolvido para a Diretoria Comercial da ArcelorMittal Brasil como uma das 

três iniciativas mais inovadoras do Brasil este ano. 
 
O case de sucesso da empresa também levou o primeiro lugar na categoria Siderurgia, 

metalurgia, mineração e mecânica, à frente da CSN, Embraer, Grupo Aços Cearense, 
Kinross, Vale, Tecksid e Weg.  

 
No total, foram premiadas inovações em 19 categorias em segmentos como bancos, 
farmacêuticas, varejo, educação, saúde, tecnologia da informação, telecomunicações, 

energia e serviços públicos. As 100 melhores integraram o ranking geral. 
 

O CIO Aços Longos Américas Central e do Sul, Luiz Cláudio Magaldi, destacou a importância 
da solução para a ArcelorMittal Brasil.  
 

“Nossa estratégia foi agregar inovações tecnológicas para potencializar este novo canal de 
vendas da área comercial, para junto com o negócio torná-lo um diferencial competitivo no 

mercado conquistando novos cliente e aumentando as vendas.  
 
O reconhecimento recebido colocando a ArcelorMittal como a 3º empresa mais inovadora 

do país, reforça que o trabalho conjunto entre TI e negócio rende frutos não apenas na 
empresa, como também fora dela”, afirma. 

 
A inovação também contribuiu para abertura de lojas no centro das cidades, já que não 
necessita de locais com grandes espaços para estoque de material, facilitando o acesso dos 

clientes que antes tinham que ir aos Centros de Distribuição, e evoluirá para uma 
modalidade inédita de comércio de aço, ainda em estudo. 

 
Saiba mais sobre o e-Commerce ArcelorMittal 
 

Lançado em 29 de junho, o comércio eletrônico da ArcelorMittal foi pioneiro entre as 
indústrias de aço. Com tecnologia de ponta e algoritmos inteligentes, permite que, quando 

o cliente faz o pedido, seja identificado automaticamente o melhor Centro de Distribuição 
para a entrega, levando em consideração custos, frete, disponibilidade do produto e 
proximidade com o cliente. 

 
Também informa automaticamente a data e hora da entrega e possibilita ao comprador 

fazer todo o rastreamento do produto por meio de georreferenciamento em tempo real do 
transporte até a chegada.  

 
“O portal é totalmente self-service e automatizado com soluções tecnológicas que vão desde 
a compra, passando pelo pagamento até a entrega. Dessa forma, entregamos o ‘aço com 

tecnologia’ na medida e no tempo que o cliente precisa”, afirma o Arquiteto de Negócio, 
Daniel Spínola.  

http://www.acobrasil.org.br/site2015/noticia_interna.asp?id=12648


“O prêmio é um importante reconhecimento dos diferenciais competitivos alcançados pela 

ArcelorMittal através da tecnologia”, acrescenta.    
 

Conselho da Copel aprova investimentos de R$ 3,149 bilhões para 2016 

15/12/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informa que seu conselho de administração 

aprovou, em reunião realizada no último dia 9, o montante de R$ 3,149 bilhões para o 
programa de investimentos previstos para 2016. 
 

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que 
R$ 1,695 bilhão será destinado à Copel Geração e Transmissão e R$ 570 milhões para a 

Copel Distribuição. 
 

A Copel Telecomunicações receberá R$ 146 milhões, enquanto a Copel Brisa Portiguar terá 
R$ 110,2 milhões de investimentos no próximo ano.  
 

Para a Cutia Empreendimentos Eólicos serão destinados R$ 601,3 milhões. Outros R$ 27,1 
milhões serão destinados para outros negócios, entre eles a São Bento Energia, Holding e 

Copel Renováveis. 
 
Esses valores, segundo a empresa, não contemplam eventuais aquisições e investimentos 

a serem realizados por coligadas e controladas. 
 

Venda de aços planos pelos distribuidores recua 22,7% até novembro 

15/12/2015 – Fonte: DCI 

 

 
 
A distribuição de aços planos registrou uma queda de 22,7% das vendas até novembro, 

para 3,09 milhões de toneladas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (15) pelo 
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos (Sindisider).  
 

Já as compras, na mesma base de comparação, tiveram retração de 23,5%, para 2,98 
milhões de toneladas. 

 
Com isso, o giro de estoques subiu novamente, para 3,7 meses em novembro. O ideal, 
segundo a entidade, é de cerca de 2,5 meses. 

 
As importações de aços planos pela distribuição tiveram recuo de 20,4% no acumulado de 

janeiro a novembro, para 1,47 milhão de toneladas. 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20151215/conselho-copel-aprova-investimentos-3149-bilhoes-para-2016/326510
http://www.dci.com.br/industria/venda-de-acos-planos-pelos-distribuidores-recua-22,7-ate-novembro-id516222.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2014/10/industria-aco-siderurgia-siderurgica-cblgy2291454.jpg


Tarifa da energia de Itaipu em 2016 será de US$25,78 por kwh, queda de 32% 
ante 2015 

15/12/2015 – Fonte: DCI 

 

 
 
A tarifa de repasse às distribuidoras de energia da produção da hidrelétrica binacional de 

Itaipu foi definida em 25,78 dólares por kilowatt-hora para 2016, com redução de 32,3 por 
cento ante o custo em dólar praticado em 2015, em decisão tomada durante reunião de 

diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira. 
 
O diretor-geral da agência, Romeu Rufino, explicou que a redução em dólares deve-se ao 

fato de que as perdas da usina com a menor geração em 2014, devido à seca, foram 
repassadas para a tarifa de 2015.  

 
Já o déficit hídrico deste ano tem sido pago pelos consumidores por meio das bandeiras 
tarifárias. A usina é administrada pela Eletrobras. 

 

Brasil precisa fazer reforma na Previdência, diz Delfim Netto no Brasilianas.org 

15/12/2015 – Fonte: Agência Brasil 

 
O Brasil precisa fazer reformas na Previdência Social e acabar com vinculações 
orçamentárias, na avaliação do economista e político Antônio Delfim Netto, ex-ministro da 

Fazenda. Delfim Netto é o entrevistado de hoje (14) do programa Brasilianas.org, na TV 
Brasil. 

 
“A Previdência é insustentável. O problema da Previdência não é hoje, não é amanhã. Você 
sabe que daqui a dez anos quebra mesmo”, disse. Para o ex-ministro é preciso fixar uma 

idade mínima para aposentadoria entre 65 e 67 anos e igual para homens e mulheres. 
 

Delfim Netto defendeu também maior flexibilidade para a administração pública na gestão 
do Orçamento. “Quando faço vinculação, estou reduzindo o poder do Congresso. Está fixado 
para sempre. A vinculação reduz a competência do Parlamento e do Executivo. A vinculação 

é ligar o piloto automático e esperar acabar a gasolina”, disse. 
 

O ex-ministro defendeu programas sociais como o Bolsa Família e a aposentadoria rural. 
“Não é necessário eliminar a ideia de que a sociedade precisa ser generosa e inclusiva”, 
avaliou.  

 
Mas ele afirmou que é preciso “vigiar” os gastos de programas como o Bolsa Família, além 

de enfatizar que a ajuda aos beneficiários precisa ser passageira, até que possam retomar 
condições de cidadania. 
 

http://www.dci.com.br/industria/tarifa-da-energia-de-itaipu-em-2016-sera-de-us$25,78-por-kwh,-queda-de-32-ante-2015-id516219.html
http://www.dci.com.br/industria/tarifa-da-energia-de-itaipu-em-2016-sera-de-us$25,78-por-kwh,-queda-de-32-ante-2015-id516219.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2015/11/431qs119120.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2015/11/431qs119120.jpg
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-12/brasil-precisa-fazer-reforma-na-previdencia-diz-delfim-netto-no
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2015/11/431qs119120.jpg


Na entrevista, Delfim Netto também avalia que a sociedade perdeu a confiança no governo.  

 
“A desconfiança da sociedade sobre o governo é brutal. O drama nosso é que ninguém 

acredita mais no governo. As pessoas não estão convencidas e é uma pena porque isso 
significa que os custos do ajuste serão muito maiores”. 
 

Para Delfim Netto, o ajuste fiscal proposto pelo governo não foi levado a sério. “Nunca se 
aprovou nada. Tudo demorou muito. A coisa hoje é grave. Não é o fato de que você tenha 

um alto deficit e que tenha tido um aumento da relação dívida/PIB [Produto Interno Bruto, 
soma de todos os bens e serviços produzidos no país]. O drama hoje é que as pessoas 
creem que você perdeu o controle sobre a dinâmica da relação dívida/PIB”. 

 
O programa Brasilianas.org tem apresentação do jornalista Luís Nassif e vai ao ar às 

segunda-feiras, às 23h, na TV Brasil. 
 

Ipatinga também é atingida por reflexos da crise do aço 

15/12/2015 – Fonte: A tribuna de Santos 

 
A crise da indústria brasileira do aço, iniciada em 2009, tem provocado reflexos nas cidades 

onde estão instaladas siderúrgicas, como Cubatão. Assim é também em Ipatinga (MG), 
sede da Usiminas. 
 

O caos no setor gerou o fechamento de milhares de postos de trabalho na usina dessa 
cidade do leste mineiro. Também afetou o comércio local e reduziu a arrecadação do 

município, na região do Vale do Aço.  
 
Segundo a prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta (PT), a queda na receita foi sentida, 

principalmente, a partir de 2013. De janeiro a agosto, caiu em R$ 22 milhões o recolhimento 
de ICMS, o que deve piorar em 2016. 

 
“O orçamento aprovado para 2015 foi de R$ 885,6 milhões em receita total, incluindo R$ 
776 milhões de receita corrente líquida, que deve chegar a cerca R$ 600 milhões até o final 

do ano”, explicou. 
 

O ICMS representa 30% da arrecadação de Ipatinga, e oito em cada dez reais desse dinheiro 
são oriundos das atividades industriais da Usiminas. Para comparação: um estudo da 
consultoria R. Amaral & Associados mostra que, em Cubatão, a receita com esse imposto 

pode cair de R$ 350 milhões anuais, hoje, para até R$ 270 milhões em 2017, o equivalente 
a 22,9%. 

 
Diante desse cenário, a Prefeitura teve de diminuir cargos comissionados (102, ou 25% do 
total) e secretarias e revisar contratos e convênios.  

 
O salário dos servidores municipais, que deveria ser pago no quinto dia útil, é escalonado 

e quitado em duas parcelas. A complementação das aposentadorias foi suspensa. Chegou 
a haver uma greve do funcionalismo no final de outubro. 
 

Queda nos salários 
O empresário e vice-presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço, Jeferson Bachour Coelho, explicou que a 
redução na atividade da Usiminas afetou a economia. 

 
“O pessoal que trabalha com prestação de serviços, como hotéis, taxistas e restaurantes, 
sentiu muito essa crise. Por causa da empresa, muita gente vinha para cá para fechar 

negócio. Hoje, isso está cada vez mais raro”, apontou. 
 

http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/ipatinga-tambem-e-atingida-por-reflexos-da-crise-do-aco/?cHash=a97937cf65fdfe41bb9fb7dea446bc59


O economista e ex-professor do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Daniel 

Miranda Soares, afirmou que a crise na indústria siderúrgica provocou mais de 1.500 
demissões nos últimos anos, e as empresas da região continuam cortando mão de obra.  

 
A economia do Vale do Aço é vulnerável por depender quase que exclusivamente desse 
setor.  “O desemprego não ficou tão elevado por causa do aumento de vagas no setor de 

comércio e serviços”, disse. 
 

Manchester investe no setor comercial em 2016 

15/12/2015 – Fonte: Investimentos e Notícias 

 
A Manchester Distribuidora de Ferro e Aço vai expandir e reestruturar a área comercial da 
empresa. Para 2016, vai ampliar os investimentos nos departamentos de logística, 

distribuição e cercamentos.  
 

De acordo com o Diretor Geral da Manchester, Sidnei Louro, estas medidas irão contribuir 
para o crescimento da distribuidora, mesmo diante do cenário de crise.  
 

A empresa forneceu recentemente 500 toneladas de aço para um novo trecho do Porto do 
Açu, no Norte Fluminense e mais de 300 toneladas para a obra do novo pavilhão do 

Riocentro, no Rio de Janeiro. 
 

Confiança do consumidor cai em dezembro, diz CNI 

15/12/2015 – Fonte: Investimentos e Notícias 

 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) voltou a cair em dezembro, 
registrando 96,3 pontos, o que revela pessimismo dos consumidores.  Segundo pesquisa 

divulgada nesta segunda-feira, 14, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o 
indicador é 1,3% menor do que o de novembro e 11,8% inferior ao registrado em dezembro 

de 2014.  
 
"A manutenção do pessimismo explica a fraca demanda em 2015 e indica perspectivas de 

manutenção desse cenário em 2016", destaca a CNI. Desde janeiro deste ano, o Inec está 
abaixo da média histórica, que é de 109,6 pontos. 

 
De acordo com a pesquisa, a queda na confiança dos consumidores é resultado, 
principalmente, do aumento do pessimismo sobre o mercado de trabalho nos próximos seis 

meses.  
 

O índice de expectativa em relação ao desemprego caiu 8,2% e o da renda pessoal recuou 
1,7% na comparação com novembro.  
 

Segundo a metodologia da pesquisa, quanto maior a queda do indicador, maior é o número 
de pessoas que esperam o aumento do desemprego e a queda na renda pessoal. 

 
O levantamento aponta ainda recuo nos indicadores de expectativas sobre o endividamento 
e a situação financeira.  

 
"Isso significa que os brasileiros preveem a piora da situação financeira e o aumento das 

dívidas nos próximos seis meses", destaca a CNI. 
 
A pesquisa do Inec ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios, entre os dias 4 e 7 de dezembro 

e foi feita em parceria com o Ibope Inteligência. 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/manchester-investe-no-setor-comercial-em-2016
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/confianca-do-consumidor-cai-em-dezembro-diz-cni
http://www.exame.com.br/topicos/consumidores
http://www.exame.com.br/topicos/cni


Artigo: Política, terrorismo e emprego 

15/12/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Logo após os pavorosos ataques terroristas em Paris e em San Bernardino, os candidatos 
de extrema direita ganharam enorme espaço na opinião pública de seus países. Quase que 

em sintonia planejada, Marine Le Pen e Donald Trump propuseram o imediato banimento 
da entrada de migrantes muçulmanos na França e nos Estados Unidos. 
 

Apesar de criticada como politicamente incorreta e atentatória aos direitos humanos mais 
fundamentais, a ousada xenofobia alavancou imediatamente os nomes daqueles candidatos 

nas pesquisas eleitorais.  
 
Entre outubro e dezembro deste ano, a popularidade de Marine Le Pen subiu de 15% para 

30% do eleitorado (quase ganhou no último domingo) e a de Donald Trump saltou de 20% 
para 30%. 

 
É provável que os dois candidatos tenham sido informados a respeito do conhecimento 
acumulado sobre a clara relação existente entre terrorismo e comportamento eleitoral. Um 

estudo recente apresenta extensa resenha de pesquisas realizadas nesse campo, todas elas 
mostrando que, como regra geral, ataques terroristas fazem decrescer a intenção de votos 

em candidatos de linha mais democrática ou centristas e subir a disposição de votar nos 
que defendem medidas drásticas dentro de uma linha mais dura (Abel Brodeur, Terrorism 

and employment, Bonn: Institute for the Study of Labor, novembro de 2015). 
 
O que leva os eleitores a buscar candidatos de posições extremadas no clima de terror? A 

literatura pertinente indica haver fatores subjetivos e objetivos. No primeiro grupo estão a 
insegurança, o medo e o pânico que dominam as pessoas que vivem nas cidades atacadas 

pelo terror, assim como nas regiões vizinhas. No segundo grupo há o impacto objetivo dos 
ataques na oferta de empregos na localidade atingida. 
 

Ao analisar dezenas de atos terroristas perpetrados nos Estados Unidos desde o fatídico 11 
de setembro de 2001 (queda das torres gêmeas), e usando uma metodologia bastante 

robusta e que leva em conta vários controles estatísticos, Brodeur constatou uma redução 
média de 5% na oferta de empregos ao longo do primeiro ano na localidade alvejada pelo 
terror.  

 
A depender da composição da economia local, essa redução é ainda mais grave, como no 

caso das cidades que dependem de turistas que cancelam viagens e mudam de itinerário. 
 
O impacto negativo direto do terrorismo sobre o emprego tende a se limitar ao primeiro 

ano do ataque. Mas há efeitos negativos indiretos que operam por mais tempo e que não 
podem ser desprezados.  

 
Vários autores mostram que as cidades atacadas tendem a aumentar substancialmente os 
dispêndios públicos e privados com medidas antiterror com vistas a inibir novos ataques, o 

que, é claro, desvia parcelas expressivas de capital de atividades produtivas para outras 
não produtivas. Nos ataques mais violentos, planos de investimentos públicos e privados 

são adiados ou cancelados. 
 
Tudo isso conspira contra a geração de empregos ao longo de alguns anos, mesmo quando 

se considera a geração de postos de trabalho ligados aos projetos voltados para o combate 
ao terror. 

 
Apesar de as economias locais se ajustarem em pouco tempo, pelo menos no primeiro ano, 
não há dúvida de que ataques terroristas influenciam as decisões dos consumidores e dos 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,jose-pastore-politica-terrorismo-e-emprego,10000004855


investidores, assim como o comportamento político dos eleitores – dimensões claramente 

relacionadas entre si. 
 

Para os candidatos, é evidente, conta mais o que ocorre no tempo da eleição do que no 
tempo da sua administração. Não é à toa que propostas tão extremadas como as 
apresentadas por Le Pen e Trump ganhem espaço na mídia e atraiam a atenção de tantos 

eleitores.  
 

No imaginário do cidadão comum é provável que essas promessas funcionem, ao mesmo 
tempo, como um bálsamo para afastar o medo e uma âncora para garantir empregos. É 
dessa forma que eles fazem dos limões uma vantajosa limonada. 

 
*José Pastore é professor da FEA-USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do 

Trabalho da Fecomercio-SP, é membro da Academia Paulista de Letras 
 

Gargalos emperram o avanço do Brasil no comércio exterior 

15/12/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O Brasil tem um longo caminho a percorrer para se inserir na cadeia produtiva global. Os 
debates acerca das barreiras tarifárias, deficiências em infraestrutura e entraves 

burocráticos permearam a edição do Fórum Estadão Exportação, realizado na quinta-feira 
(10), em São Paulo.  

 
Além da necessidade de buscar parcerias vantajosas, há problemas internos a resolver para 
que o País avance no sentido de uma balança comercial favorável.  O professor de economia 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Lucas Ferraz aponta a infraestrutura como o principal 
gargalo do Brasil nesse campo. 

 
Ele chama a atenção para o atraso no embarque de produtos nos portos brasileiros. As 
mercadorias que esperam liberação por dias, ele diz, têm o custo equivalente a um imposto 

adicional de 13% em seu valor de venda. No caso do que é importado, a conta chega a 
14,2%.  

 
Ferraz lembrou um estudo da FGV que mostra que se esses atrasos fossem reduzidos em 
40%, haveria uma economia de US$ 33 bilhões por ano, considerando os efeitos da 

burocracia sobre os custos das empresas. Quando se fala em manufaturas, o atraso pode 
representar perdas por volta de 30% para os exportadores e importadores. 

 
Sétima economia do mundo, Brasil é apenas o 25ª exportador, segundo ranking da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gargalos-emperram-o-avanco-da-industria-brasileira-no-comercio-exterior,1811373


“Um dia de atraso pode significar um gasto de 0,6% a 2,1% da carga comercializada, sendo 

60% maior no caso de produtos manufaturados”, diz Ferraz. 
 

Uma iniciativa do governo federal em direção à facilitação do comércio pretende reduzir em 
40% o tempo gasto em trâmites e, para isso, centraliza o processo de exportação no Portal 
do Comércio Exterior.  

 
A aprovação que leva 13 dias no padrão atual deve ser feita em oito, conforme explica Ana 

Junqueira Pessoa, do Departamento de Competitividade no Comércio Exterior, do Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
 

“São prazos compatíveis com a média da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Isso significa que o Brasil estaria em outro patamar 

em termos de agilidade no fluxo comercial”, afirma. Ela estima que a redução no prazo de 
exportação diminua pela metade o tempo em que as cargas ficam nos portos, o que 
duplicaria a capacidade portuária brasileira. 

 
Política. Para o coordenador-geral do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional 

(Gacint) do Instituto de Relações Internacionais da USP, Ricardo Sennes, o maior impacto 
dos problemas que envolvem o comércio exterior está justamente na tomada de decisão – 

exportar ou não – pelo empresário.  
 
O trâmite prolongado provoca, de acordo com ele, a desistência antes mesmo de começar. 

“Ao privilegiar uma lógica burocrática, nós estamos reforçando a ideia de apostar no sistema 
protecionista”, analisa Sennes, que faz uma avaliação política das práticas de comércio 

exterior locais. “É preciso avaliar o que queremos atrair como processo produtivo. Nós não 
estamos utilizando o potencial de atração de escala doméstica para trazer plataformas de 
nível tecnológico mais alto.” 

 
Diretor de relações internacionais e comércio exterior da Fiesp, Thomas Zanotto concorda 

com o ponto de vista de Sennes. Para ele, as recentes alianças voltadas à exportação, como 
o Tratado Transpacífico (leia mais na página 4) não dão margem para muita discussão. 
 

“O fechamento da economia brasileira deixou de ser uma opção”, diz. Para ele, é inaceitável 
fugir de uma aproximação com os países que compõem os novos blocos comerciais. “Seria 

uma forma de tirar o atraso que tivemos nos últimos anos nesse campo. O Brasil já tem 
legislação tão ou mais avançada em relação ao que é exigido por esses acordos”, analisa. 
 

Protagonismo. O presidente do conselho curador do Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais, Rafael Benke, concorda com a tese de Zanotto. “A aliança do Pacífico cobre 

um quarto do comércio internacional”, pondera. Para ele, não há protagonismo brasileiro à 
altura do comércio exterior.  
 

“O Brasil tem uma desproporcionalidade em relação ao tamanho da sua economia e o fluxo 
de comércio externo”, afirma Rafael Benke. 

 

Venda de aço plano por distribuidores do Brasil cai 24% em novembro 

15/12/2015 – Fonte: R7 
 
As vendas de aço plano por distribuidores do Brasil recuaram 23,9 por cento em novembro 

ante mesmo mês de 2014, para 254,7 mil toneladas, segundo dados do Instituto Nacional 
dos Distribuidores de Aço (Inda) compilados pelo Credit Suisse. Na comparação com 

outubro, houve queda de 8,9 por cento. 
 
Para dezembro, a expectativa é de queda mensal de 20 por cento nas vendas, conforme 

divulgado pela instituição a analistas do setor na véspera. 

http://noticias.r7.com/economia/venda-de-aco-plano-por-distribuidores-do-brasil-cai-24-em-novembro-15122015


"As vendas diárias de 12,7 mil toneladas em novembro comparam-se 13,3 mil toneladas 

em outubro e representam o menor nível de vendas diárias para um mês de novembro 
desde 2008, ficando 24 por cento abaixo da média histórica, de 16,7 mil toneladas por dia", 

destaca o Credit Suisse relatório. 
 
Ainda conforme a equipe do banco, se for considerada a projeção do Inda de queda de 20 

por cento em dezembro ante novembro, os números do quarto trimestre devem mostrar 
queda de 3 por cento nas vendas na comparação trimestral. 

 
"As expectativas ainda estão voltadas para quando (e se) o governo brasileiro vai anunciar 
medidas protecionistas através da implementação de tarifas de importação mais elevadas", 

notaram os analistas do Credit Suisse. 
 

"Uma vez que as incertezas seguem, mantemos nossa visão de que tributos mais elevados 
teriam um impacto limitado em trazer alívio para o setor sem melhora nas condições do 
mercado (demanda) ou nova queda nos preços internacionais do aço", diz o Credit Suisse, 

ponderando que está restrito em CSN e Usiminas. 
 

Taxas futuras de juros ganham fôlego com declarações de Levy sobre meta 

15/12/2015 – Fonte: R7  

 
Os juros futuros começaram esta terça-feira (15/12) em baixa, seguindo o dólar, mas 

ganharam força com declarações feitas pela manhã pelo ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy.  
 

O ministro disse que uma redução da meta de superávit primário "é inconveniente e um 
equívoco" e que "meta é meta" e "Bolsa Família é Bolsa Família", numa referência ao esforço 

do governo em não realizar cortes no programa social para o Orçamento de 2016.  
 
Às 9h50, o DI para janeiro de 2017 estava em 16,04%, de 16,05% no ajuste da segunda-

feira, 14. O DI para janeiro de 2021 marcava 16,11%, de 16,09% no ajuste da véspera.  
"Ninguém vai se esconder atrás do Bolsa Família para não tomar as medidas necessárias", 

disse o ministro. Na semana passada, Levy teria dito que se for colocada uma meta fiscal 
zero para 2016 ele sairia do cargo.  
 

A presidente Dilma Rousseff estaria disposta a reduzir a meta para as contas públicas de 
2016 de 0,7% do PIB para 0,5% e, segundo fontes do governo, a redução da meta é uma 

maneira de impedir o corte de R$ 10 bilhões no Bolsa Família proposto pelo relator-geral 
do Orçamento. 
 

Além disso, o investidor também monitora os desdobramentos da Operação Catilinárias da 
Polícia Federal, que realiza busca e apreensão nas casas de vários peemedebistas, entre 

eles, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2015/12/15/internas_economia,510736/taxas-futuras-de-juros-ganham-folego-com-declaracoes-de-levy-sobre-met.shtml

