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Crise leva estados mais ricos a cortar investimentos em R$ 8,5 bilhões 

25/01/2016 – Fonte: Jornal O Globo 
 
 

 
 

 
 

 
 

A crise econômica fez com que os dez estados mais ricos do país projetassem uma redução 

de cerca de R$ 8,5 bilhões nos investimentos para este ano. A queda vai resultar em 
adiamento e paralisações de obras, o que deve contribuir para agravar o desemprego. 

CÂMBIO 

EM 25/01/2016  

 Compra Venda 

Dólar 4,095 4,096 

Euro 4,438 4,440 
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Levantamento feito nas leis orçamentárias sancionadas pelos governadores mostra que, 

entre os estados com os maiores orçamentos, oito — São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, Goiás e Ceará — reduziram a 

verba para novos empreendimentos, em comparação ao que havia sido previsto para esse 
tipo de projeto em 2015. 
 

Queda na previsão de investimento  
No ano passado, o grupo dos estados mais ricos planejava investir R$ 57,1 bilhões. Já este 

ano, a previsão é de R$ 48,6 bilhões. Como a maior parte deles ainda não fechou o balanço 
da execução orçamentária de 2015, não é possível saber quanto desses recursos realmente 
foi destinado para novas obras. Mas, em geral, os governos gastam valores inferiores à 

verba reservada. 
 

O Rio, em 2015, havia projetado R$ 11,1 bilhões para investimentos. No final, gastou só 
60% disso: R$ 6,7 bilhões. Para 2016, a previsão é de R$ 7,6 bilhões, 31,1% menos que 
no ano passado.  

 
A Secretaria de Planejamento diz que o estado sofre com falta de espaço para novos 

empréstimos e que novas obras terão de ser adiadas até que haja aumento na arrecadação 
tributária. Apenas investimentos bancados por linhas de financiamento, como a expansão 

do metrô, estão garantidos, segundo o governo. 
 
CENÁRIO ECONÔMICO DIFERENTE 

Em São Paulo, estado mais rico do país, o governo mantém paralisado o início de quatro 
obras de expansão ou implantação de linhas do metrô.  

 
A lei orçamentária do estado mostra redução de 14,26% nos investimentos previstos para 
2016 em relação ao ano passado — de R$ 16,37 bilhões para R$ 14,03 bilhões. Como São 

Paulo não fechou as contas de 2015, não é possível saber quanto foi gasto com novas obras. 
 

A Secretaria de Planejamento paulista se queixa de não ter recebido cerca de R$ 3,4 bilhões 
de operações de créditos contratados junto ao governo federal. Também alega que o 
orçamento de 2015 foi elaborado com um cenário econômico diferente do que se 

concretizou: crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,5% (espera-se agora uma 
queda de 3,7%) e inflação a 6,1% (fechou em 10,7%). 

 
Apesar das ponderações, o estado não contabiliza uma queda na previsão de investimentos 
este ano porque inclui nos cálculos as verbas de empresas estatais não dependentes de 

recursos estaduais e valores de inversões financeiras (despesa para aquisição de imóveis 
ou bens de capital já em utilização). Por esse cálculo, a projeção de investimento em 2016 

é de R$ 24,6 bilhões, contra R$ 21,8 bilhões previstos em 2015. 
 
O estado com a maior previsão de queda nos investimentos entre os mais ricos é 

Pernambuco. A redução prevista é de 34,59%: de R$ 3,32 bilhões para R$ 2,17 bilhões.  
 

O estado critica a dificuldade que enfrenta para obter novos empréstimos por causa da falta 
de autorização do governo federal, que alega que as operações atrapalhariam a meta de 
superávit fiscal. 

 
O corte nos investimentos em Pernambuco ocorreu ao longo de 2015. A previsão é que o 

gasto total com novas obras não chegue nem à metade do valor orçado inicialmente. O 
balanço ainda será fechado. 
 

PARANÁ E BAHIA NA CONTRAMÃO  
Na contramão dos demais estados, o Paraná projeta para 2016 um aumento de 21,73% na 

verba para novos projetos. A lei orçamentária do estado mostra que a quantia destinada 
aos investimentos passou de R$ 2,86 bilhões para R$ 3,48 bilhões. 

 



Para permitir a retomada dos investimentos, o estado elevou impostos. O secretário da 

Fazenda do Paraná, Mauro Ricardo Costa, afirma que o estado praticava “subtributação”, 
com alíquotas de ICMS de 12% e de IPVA de 2,5%, que foram revisadas para 18% e 3,5%, 

respectivamente.  
 
A verba permitirá a duplicação de estradas e a remodelação de avenidas. A Bahia também 

projeta investimentos maiores, mas a alta é de apenas 2,13% (inferior à inflação). A verba 
para os novos projetos, que era de R$ 4,22 bilhões, passou para R$ 4,31 bilhões. 

 
Segundo maior orçamento do país, Minas estima encolher a verba para novos projetos de 
R$ 4,34 bilhões para R$ 3,85 bilhões. O estado não comentou a queda.  

 
Em crise financeira, o Rio Grande do Sul prevê uma redução de 30,32% nos investimentos 

este ano, de R$ 2,26 bilhões para R$ 1,58 bilhões.  
 
No ano passado, os gastos já haviam sido baixos. O estado só conseguiu investir R$ 658 

milhões (dado preliminar), menos de um terço do previsto. O governo também não 
comentou os números. 

 
Santa Catarina é outro estado que prevê uma diminuição expressiva dos investimentos: 

22,18%.  
 
A verba para novas obras passou de R$ 4,26 bilhões para R$ 3,32 bilhões. A Secretaria da 

Fazenda passou informações sobre a execução orçamentária de 2015, mas não respondeu 
à pergunta sobre os motivos para a redução dos investimentos.  

 
O Ceará não comentou a queda de 2,42% na verba para novas obras em 2016. E a 
secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão, não foi localizada pelo GLOBO para 

explicar a previsão de redução de investimento de 3,64% em 2016. 
 

Gastos do governo federal: menor nível desde 2007  

   

 
 

Os maiores afetados pelo ajuste fiscal foram transportes, educação e defesa. Só o Ministério 
dos Transportes teve um corte de R$ 4,3 bilhões, ou cerca de um terço em relação a 2014. 

Na Defesa, foram R$ 4 bilhões.  



A queda do investimento orçamentário no ano passado como um todo foi de 38,5%, se 

considerada a inflação, segundo levantamento feito pela liderança da minoria na Câmara a 
partir dos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(Siafi). 
 
Em 2015, os investimentos do governo federal, incluindo restos a pagar, foram de R$ 38,9 

bilhões, o menor volume desde 2007, ano do lançamento do PAC, quando foi de R$ 31,5 
bilhões.  

 
Para este ano, a previsão do governo na proposta orçamentária era de R$ 34,6 bilhões, que 
foram elevados a R$ 45,4 bilhões pelo Congresso. Considerando a proposta original, porém, 

a queda supera os 10%, embora tradicionalmente o governo não gaste todo o orçamento 
indicado no início do ano. 

 
'DESIDRATAÇÃO BRUTAL' DO PAC 
Para efeito de comparação, o orçamento autorizado para investimentos em 2015 foi de R$ 

82 bilhões, sendo efetivamente aplicados menos da metade. O orçamento para pagamento 
de pessoal e encargos sociais para 2016 é de R$ 277 bilhões, mais de seis vezes a previsão 

de R$ 45,4 bilhões para investimentos. Juros e encargos da dívida consumirão R$ 304 
bilhões. 

 
Em 2015, também houve o menor volume em reais empenhados (com pagamento 
comprometido) em relação ao valor autorizado no Orçamento. Enquanto no governo Lula o 

índice era de 80%, no ano passado caiu a 46,72%. A combinação de retração do crédito e 
Operação Lava-Jato levou o setor de construção a fechar 416 mil vagas em 2015, e mais 

de 250 construtoras pediram recuperação judicial. 
 
— A desidratação do PAC vem ocorrendo de forma brutal, e tudo indica que em 2016 nada 

será contratado — disse Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Comissão de Obras 
Públicas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). 

 
O Ministério do Planejamento admite que os investimentos caíram. “Esse fato está 
correlacionado ao ciclo da atividade econômica atual, com consequente queda na 

arrecadação das receitas e na execução das despesas públicas em geral”, afirmou em nota. 
Sobre a queda de R$ 814 milhões na pasta, explicou que se deveu à quitação de despesas 

com o PAC e com a Copa de 2014, gastos que não se repetiram no ano passado. 
 
CNI: obstáculos a investimentos em infraestrutura  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) desenvolveu um estudo inédito para explicar 
por que o Brasil investe pouco em infraestrutura. Ele aponta uma série de travas no 
Orçamento que, de diferentes maneiras, prejudica os investimentos.  

 
Entre essas travas, o comprometimento de até 90% das despesas obrigatórias do governo 

— logo, nos 10% que incluem os investimentos é onde dá para cortar — e a inércia 
crescente dos gastos que desestabilizam a economia e enxugam dinheiro do mercado, 



encarecendo também a tomada de crédito e o investimento privado. O documento considera 

imprescindível uma reforma do Estado. 
 

“As restrições orçamentárias aos investimentos em infraestrutura são, em grande medida, 
o corolário imediato das restrições impostas à gestão das receitas e gastos pela Constituição 
e legislação em vigor”, descreve o documento. “É claro que essas não são as únicas 

barreiras a dificultar a ampliação dos gastos em infraestrutura, mas afetam direta e 
indiretamente o quanto se despende no setor no país, mais além do que os próprios 

desembolsos pelo setor público.” 
 
‘MÃE DE TODOS OS PROBLEMAS' 

O levantamento “Por que o Brasil investe pouco em infraestrutura” mostrou que, até o 
primeiro semestre de 2015, o governo investia em infraestrutura apenas 0,33% do Produto 

Interno Bruto (PIB) — considerando transporte, energia elétrica, saneamento e 
telecomunicações.  
 

Em 2014, o investimento do governo federal em infraestrutura foi de 1,47% do PIB, 
enquanto no Peru e no Paraguai, por exemplo, esse indicador foi de 11%. O estudo indica 

que o contexto fiscal pode piorar ainda mais essa situação. 
 

Claudio Frischtak, que coordenou a elaboração do documento, disse que é preciso que a 
sociedade acompanhe mais de perto a definição do Orçamento, tendo em vista o seu 
impacto sobre os investimentos e a economia em geral. Para ele, a divulgação do estudo 

estimula o debate em busca de uma “reinvenção do país”. 
 

— Existe ainda hoje uma compreensão limitada sobre a importância da questão fiscal. Na 
realidade, ela é a mãe de todos os problemas. Se você não tem recursos, não consegue 
investir, nem comparecer como coinvestidor com parceiros privados, e o desequilíbrio fiscal 

aumenta o custo do dinheiro. Isso tem uma implicação dramática do ponto de vista da 
capacidade das empresas de investirem e se financiarem — disse Frischtak. 

 
Para ele, mesmo com a Operação Lava-Jato, há convergência na sociedade sobre o aumento 
da importância do investimento em infraestrutura. Os escândalos, segundo ele, devem 

resultar em uma maior preocupação com relação à qualidade dos gastos. 
 

A agenda proposta pela CNI para o aumento da eficiência dos gastos públicos inclui reduzir 
progressivamente a vinculação do orçamento; romper com o crescimento inercial das 
despesas; rever, de forma criteriosa, incentivos e desonerações fiscais, por meio de rigorosa 

análise custo-benefício; reexaminar os efeitos de todos os programas relevantes do Estado; 
e reavaliar de forma sistemática as políticas de subsídios ao crédito, proteção a setores e 

grupos específicos. 
 
As propostas são polêmicas, uma vez que segmentos da própria indústria costumam 

pressionar por incentivos direcionados ou linhas de crédito específicas.  
 

Indexação, impostos e chuvas pressionam inflação 

25/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A indexação, os problemas climáticos nas lavouras e o aumento de impostos para 
compensar a queda na arrecadação de Estados e municípios devem pressionar mais a 
inflação deste ano do que a alta do dólar e a derrocada das expectativas a reboque da 

decisão anunciada na quarta-feira, 20, pelo Comitê de Política Monetária de manter a taxa 
básica de juros em 14,25% ao ano. 

 
A avaliação de especialistas ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da 
Agência Estado, é de que a deterioração em curso no mercado de trabalho e o cenário de 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/indexacao-impostos-e-chuvas-pressionam-inflacao-6bcjbfbx6cnyffr5ejw749rsg


recessão na economia podem frear uma contaminação maior dos preços via expectativas e 

câmbio. 
 

12%  
é a taxa de desemprego projetada pela consultoria Rosenberg e Associados para o país no 
primeiro semestre de 2016. A expectativa é de que o freio na inflação venha do aumento 

na fila do desemprego, mas a indexação forte deve manter a resistência de preços nos 
próximos meses. 

 
 “Acho que subir juros agora para conter a inflação não muda nada. A inflação de 2015 foi 
causada por uma correção de preços administrados e choque de alimentos provocado por 

problemas climáticos. Os bens duráveis, que sofrem impacto da desvalorização cambial, 
tiveram variação muito baixa, com pouco repasse da alta do dólar”, opinou o economista 

Luiz Roberto Cunha, decano da PUC-Rio. 
 
Cunha espera que a inflação arrefeça para 7% ou 8% em 2016, após o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ter encerrado 2015 aos 10,67%. Segundo ele, a 
persistência inflacionária virá de contratos indexados à inflação passada, como aluguel, 

plano de saúde e reajustes de mensalidades escolares, além de novos choques de alimentos 
prejudicados pelo excesso de chuvas e alta de impostos como IPI e ICMS. 

 
“E se demorar muito para ser votada a volta da CPMF, pode ser que o governo tenha que 
apelar para um aumento da Cide sobre os combustíveis”, alertou o economista da PUC. 

 
O superintendente adjunto de Inflação do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (Ibre/FGV), Salomão Quadros, também espera um IPCA menor em 2016, 
mas ainda muito impactado pela indexação.  
 

“A inflação do ano passado está se transmitindo para este ano com força maior do que se 
imaginava para um cenário de recessão. Em algum momento vai parar, mas não sabemos 

quando”, avaliou Quadros. 
 
O economista do Ibre/FGV acredita que ainda haja espaço para alguma contaminação de 

uma nova rodada de valorização do dólar em relação ao real, sobretudo nos preços de 
alimentos.  

 
Ele citou as altas nos produtos derivados de soja, trigo, milho e carnes em 2015, quando o 
real se desvalorizou quase 50% em relação à moeda americana. Agora, Quadros espera 

algum repasse para os bens duráveis, represados até então pela demanda reprimida. 
 

“O mercado de trabalho está se deteriorando rapidamente, mas ainda tem ambiente para 
repasse, é preciso se deteriorar mais ainda. Houve uma piora na qualidade da ocupação, 
com corte de vagas formais, mas as pessoas estão conseguindo se realocar de forma mais 

precária (na informalidade). A perda líquida de vagas ainda é pequena. A renda diminui um 
pouco, mas o trabalhador ainda tem algum rendimento”, justificou Quadros. 

 
“É complicado, porque você vai ter o repasse da inflação passada, o impacto do aumento 
no salário mínimo. Mas em algum momento a gente espera que tenha essa contribuição 

(do desemprego) para a desaceleração da inflação”, confirmou Thaís Zara, economista-
chefe da consultoria Rosenberg e Associados. A consultoria manteve a expectativa de alta 

de 8% no IPCA de 2016 e avanço de 5,5% na inflação de 2017. 
 
“A inflação de 2015 foi causada por uma correção de preços administrados e choque de 

alimentos provocado por problemas climáticos. Os bens duráveis, que sofrem impacto da 
desvalorização cambial, tiveram variação muito baixa, com pouco repasse da alta do dólar”, 

opinou o economista Luiz Roberto Cunha, decano da PUC-Rio. 
 



Segundo ele, a persistência inflacionária virá de contratos indexados à inflação passada, 

como aluguel, plano de saúde e reajustes de mensalidades escolares, além de novos 
choques de alimentos prejudicados pelo excesso de chuvas e alta de impostos como IPI e 

ICMS. 
 
O economista do Ibre/FGV Salomão Quadros acredita que ainda haja espaço para alguma 

contaminação de uma nova rodada de valorização do dólar em relação ao real, sobretudo 
nos preços de alimentos. Ele citou as altas nos produtos derivados de soja, trigo, milho e 

carnes em 2015, quando o real se desvalorizou quase 50% em relação à moeda americana.  
 

Ministério quer nova legislação para comércio eletrônico brasileiro 

25/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A criação de sites de compras, o relacionamento com consumidores e as regras de 

tributação no comércio eletrônico estarão no escopo da nova legislação para o segmento 
que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) pretende 

discutir em 2016.  
 
A proposta da Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) surgiu a partir das discussões do 

Fórum de Competitividade do Varejo, instalado em maio do ano passado. O crescimento do 
comércio eletrônico e suas peculiaridades, na visão do MDIC, exigem uma revisão na 

legislação atual para garantir melhores práticas no setor.  
 

Decreto 7962/2013 
Veja as principais regras do e-commerce no Brasil 
 

Identificação 
Informações básicas sobre a empresa devem ser expostas de forma clara, objetiva e de 

fácil visualização.  
 
Cobrança 

Taxas de entrega, serviço e seguro devem estar discriminadas antes da conclusão da 
compra. 

 
Atendimento 
Deve haver um canal direto de comunicação com o consumidor, seja por chat, e-mail ou 

telefone. 
 

Consumidor 
Contrato disponível antes da compra, direito de devolução/arrependimento com prazo até 
7 dias, sem justificativa, troca por defeito ou inadequação ao uso em até 30 dias (bens não 

duráveis) e 90 (bens duráveis).  
 

Para sustentar o debate, o Ministério aguarda o resultado de um estudo encomendado em 
parceria com a União Europeia sobre a prática do e-commerce na Alemanha, Reino Unido 
e Portugal.  

 
De acordo com informações do MDIC, desafios do mercado europeu, como questões fiscais, 

legislativas e logísticas entre países, têm semelhança com o ambiente comercial do Brasil. 
“O projeto pretende estabelecer uma análise entre as duas realidades do setor de forma a 
possibilitar compreensão e aprendizado com a experiência europeia”, informou, em nota.  

 
O estudo deve ser concluído até maio deste ano. A partir daí, o MDIC pretende levar o 

debate aos agentes do comércio eletrônico brasileiro para desenhar uma espécie de marco 
regulatório. “A discussão com os integrantes do mercado interno é indispensável, pois 
corremos o risco de replicar aqui regras que não se encaixam com a cultura do brasileiro”, 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ministerio-quer-nova-legislacao-para-comercio-eletronico-brasileiro-9p969mbsalommdqfzqg8z2wog


observa o advogado Hélio Brogna Coelho, diretor jurídico da Associação Brasileira de 

Comércio Eletrônico (ABComm).  
 

Um exemplo da ‘importação’ legislativa foi o direito ao arrependimento, incluído no Decreto 
7962/2013, que regulamenta atualmente o e-commerce no país. Pela lei, o consumidor 
pode desistir da compra e devolver a mercadoria, sem nenhuma justificativa ou defeito, em 

até sete dias.  
 

“Em média, em cada 10 compras realizadas pela web, sete são devolvidas, sem que a troca 
seja necessária. O consumidor desiste da compra e pede o cancelamento. Não raro, a 
mercadoria é devolvida, com custos de logística reversa para a loja virtual, com sinais de 

uso”, diz Coelho.  
 

Outra preocupação da entidade é quanto ao engessamento da prática de e-commerce. Em 
alteração recente na tributação do ICMS, a modalidade foi afetada pela burocracia da 
partilha do tributo entre estados, inviabilizando alguns pequenos negócios. “Por outro lado, 

a atuação dos sites internacionais precisa entrar no radar da legislação. O desafio está em 
controlar os sites externos e estimular a competividade no mercado interno”, pondera.  

 
Atividade se auto regulamenta 

O comércio eletrônico brasileiro já suficientemente regulamentado pela legislação vigente 
e ainda está submetido às regras de mercado, em que a qualidade da prestação de serviço 
e a idoneidade dos sites de compras são auto regulatórios.  

 
Na opinião do economista Luiz Cláudio Almeida, da Confederação Nacional do Comércio, o 

e-commerce não deve ser tratado como atividade fim e sim como um canal de vendas do 
varejo.  
 

Para Almeida, a proteção e privacidade dos dados dos consumidores é o único aspecto que 
carece de regulamentação no segmento. “O tema é abordado em parte pelo Marco Civil da 

Internet. Mas está no centro do debate do e-commerce em outros países, como a Argentina. 
Essa questão ainda não aparece nas discussões internas”, aponta.  
 

Para o presidente da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico (Câmara-e.net), Ludovino 
Lopes, uma nova legislação ajudaria a reduzir a insegurança jurídica do ambiente de 

negócios virtuais, dando mais suporte ao investidor. “É um desafio, pois a legislação deve 
ser suficientemente abstrata para não limitar a evolução tecnológica de uma atividade tão 
disruptiva”, diz.  

 
Mercado virtual 

O comércio eletrônico triplicou de tamanho nos últimos cinco anos, com crescimento 
expressivo de pequenos negócios. 
 

 

 
 



Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). 

 
“A legislação deve ser suficientemente abstrata para não limitar a evolução tecnológica de 

uma atividade tão disruptiva.” (Ludovino Lopes - presidente da Câmara-e.net ) 
 

Sem embarque em Tubarão, Vale perde R$ 35 mi por dia 

25/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A Vale calcula um prejuízo de mais de R$ 100 milhões em apenas três dias com a suspensão 

temporária das atividades em dois píeres do complexo portuário de Tubarão, afetando 
operações da mineradora e da ArcelorMittal Brasil.  

 
Ontem a empresa entrou com mandado de segurança contra a decisão da Justiça Federal 
do Espírito Santo, pedindo que a liminar seja cassada e as atividades no local retomadas 

de imediato. O impacto econômico total da medida dependerá do tempo da paralisação. No 
recurso, a Vale fala em prejuízo diário de R$ 35 milhões para o porto. 

 
Porto da Vale é interditado por suspeita de crime ambiental em Vitória 
A Polícia Federal interditou, na manhã desta quinta-feira (21), parte das operações da 

mineradora Vale e da siderúrgica ArcelorMittal Tubarão, no Porto de Tubarão, em Vitória, 
no Espírito Santo, por suspeita de crime ambiental.  

 
O Porto de Tubarão foi responsável pelo embarque de 82,5 milhões de toneladas de minério 

de ferro da Vale de janeiro a setembro de 2015, cerca de 33% da produção da companhia 
no período.  
 

A empresa estima que a com a interdição do Píer II de Tubarão deixará de embarcar 200 
mil toneladas diárias de minério. Além disso, o Terminal de Praia Mole (TPM) deixará de 

receber cerca de 44 mil toneladas de carvão, destinado a alimentar as operações da Vale e 
de muitas siderúrgicas.  
 

O Bradesco BBI calcula que a Vale pode perder potencialmente US$ 175 milhões de sua 
geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortizações) por trimestre, com o preço do minério de ferro em US$ 41 a tonelada.  
 
Para fazer esse cálculo, o banco levou em conta a capacidade de produção do sistema 

sudeste da Vale, de 115 milhões de toneladas, e o custo caixa de produção nesse sistema 
de US$ 35 a tonelada. 

 
No recurso, os advogados da Vale falam em uma reação em cadeia: “O resultado da insólita 
determinação (judicial) inviabilizará as operações da Vale, não só no Porto de Tubarão, 

como em toda a sua cadeia produtiva, e gerará, em apenas três dias, prejuízos superiores 
a R$ 100 milhões”.  

 
Segundo a defesa, a decisão coloca em risco a economia do Espírito Santo e, caso a decisão 
não seja suspensa, a de Minas, já que a Vale não terá como escoar sua produção local. 

“Essa decisão cria uma catástrofe econômica”, afirma o advogado Sergio Bermudes, que 
defende a mineradora no caso. 

 
Analistas acreditam que, dependendo do tempo da paralisação, ela pode ajudar a sustentar 
os preços do minério de ferro no curto prazo. A cotação vem caindo e renovando suas 

mínimas desde o ano passado. A Vale embarca cerca de 105 milhões de toneladas de 
minério ao ano por Tubarão, principal porto exportador do produto no País. 

 
Além dos impactos na economia nacional, a Vale destaca que com a interdição dos terminais 
portuários, cerca de 2,1 mil empregados que atuam diretamente na operação do Píer II e 

do TPM estão impossibilitados de exercer as suas atividades. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/sem-embarque-em-tubarao-vale-perde-r-35-mi-por-dia-981frcypulh6vlzuuknjyggds


GM e sindicato trocam farpas em São José dos Campos 

25/01/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
Às vésperas de se encontrarem em audiência de conciliação para tentar chegar a um acordo 

sobre o valor para o pagamento da segunda parcela da PLR 2015 (participação nos lucros 
e resultados), a General Motors e o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos 

(SP) travam uma verdadeira batalha de argumentações cada qual para defender suas 
propostas e interesses.  
 

Enquanto o embate não chega ao fim, a greve chega ao seu quinto dia na sexta-feira, 22. 
Na unidade são produzidos os modelos Trailblazer e S10, além de motores e transmissões. 

 
Os trabalhadores cruzam os braços desde a última segunda-feira após rejeitarem a primeira 
proposta da GM em pagar um valor de R$ 4.250. Após mais uma rodada de negociações, a 

montadora ofereceu R$ 5 mil mais a primeira parcela do 13º salário, o que foi novamente 
rejeitada pela maioria dos trabalhadores em assembleia realizada na manhã de terça-feira, 

19.  
 
Em comunicado divulgado à imprensa nesta sexta-feira, o sindicato reforça que o valor 

oferecido perfaz um total que está 30% abaixo do valor da PLR paga em 2014. Eles 
reivindicam parcela acima de R$ 6.405. 

 
“A GM é a única grande montadora com fábrica no País a buscar a redução da PLR dos 

trabalhadores. As outras mantiveram o valor de 2014 ou corrigiram pelo INPC. Já a General 
Motors quer reduzir em 30% o valor.  
 

Em 2014, a empresa pagou R$ 13 mil de PLR. Em 2015, está tentando reduzir para R$ 10 
mil, justamente no momento em que os trabalhadores já estão sendo penalizados com a 

explosão da inflação no País”, afirma o sindicato em nota.  
 
A representação dos trabalhadores da unidade de São José argumenta que o que está em 

negociação é somente a segunda parcela da PLR, uma vez que o 13º salário é um direito 
previsto em lei. 

 
Para o sindicato, o valor proposto pela GM está abaixo das condições reais da montadora: 
“A GM teve o carro mais vendido do País em 2015, é a segunda maior em vendas e, 

principalmente, acaba de aumentar de US$ 5 bilhões para US$ 9 bilhões o repasse a seus 
acionistas. A fábrica de São José dos Campos tem um faturamento anual de cerca de R$ 6 

bilhões (em 2015). Aqui se produz os carros mais caros da companhia no País, os modelos 
S10 e Trailblazer, que chegam a custar R$ 180 mil, além da produção de mais de 200 mil 
motores e 400 mil transmissões em 2015”, diz o comunicado.  

 
Por sua vez, a GM faz uma análise global do setor ao argumentar sua proposta: “O mercado 

automotivo brasileiro registrou uma queda nas vendas em torno de 30% apenas em 2015. 
 
A expectativa para este ano é de um mercado em torno de 2 a 2,2 milhões de unidades, 

uma queda de quase 50% comparado ao recorde de 3,8 milhões de veículos vendidos em 
2012.  

 
A indústria opera hoje no País com capacidade ociosa superior a 50% e os custos não param 
de crescer, impactados pela inflação e pela forte desvalorização do real. Até mesmo o Onix, 

carro mais vendido do País em 2015, sofreu uma queda de 16.5% se comparado ao ano 
anterior.  

 
Apesar dos impactos financeiros resultantes deste quadro, a GM priorizou os trabalhadores 
e conseguiu oferecer um valor de PR bastante elevado diante das circunstâncias.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23327/gm-e-sindicato-trocam-farpas-em-sao-jose-dos-campos


Os empregados já receberam no ano passado um adiantamento de R$ 8,5 mil e a empresa 

está disposta a pagar mais R$ 5 mil, totalizando R$ 13,5 mil”, diz a nota. 
 

Em ambos os comunicados, os argumentos ganham tom mais pesado quando uma parte 
critica a postura da outra. A GM escreve: “Mas a intransigência do sindicato, que parece ter 
uma pauta meramente política e não de real defesa dos interesses dos trabalhadores 

impede um acordo, mesmo sendo ele desejado pela maioria dos empregados.  
 

A greve iniciada na última segunda-feira piora ainda mais o quadro econômico-financeiro 
da empresa e gera ainda mais prejuízos para a companhia”. A montadora continua dizendo 
que o valor proposto de R$ 5 mil, “está no limite do possível”, mas que com a rejeição, 

decidiu entrar com o pedido de dissídio coletivo a ser julgado na próxima segunda-feira, às 
14h, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas. 

 
“A GM espera que o impasse seja resolvido e que os empregados retornem imediatamente 
aos seus postos de trabalho, evitando um prejuízo ainda maior do que aquele já causado 

pela queda acentuada no volume de vendas.” 
 

O sindicato rebate: “Mesmo tendo sido beneficiada com uma longa sequência de incentivos 
fiscais do governo, a GM fechou mais de 6 mil postos de trabalho no período de 2011 a 

2015 em suas fábricas de São Caetano, São José dos Campos e Gravataí. Em nossa opinião, 
a GM vai fazer demissões novamente.  
 

Neste momento em que o País atravessa uma crise econômica e política, governo e patrões 
querem empurrar a conta para os trabalhadores. Nossa luta não é só por PLR. É também 

contra as demissões”, contextualiza. 
 
Na nota, o sindicato acrescenta que com a greve e a fábrica totalmente paralisada os 

trabalhadores sequer têm comparecido ao portão da empresa.  
 

“Este é um movimento legal, pacífico, em que os metalúrgicos demonstram toda sua 
indignação contra a intransigência e ganância da GM, apesar do assédio moral que os 
supervisores estão fazendo sobre os trabalhadores. Esperamos que a GM deixe de lado esse 

endurecimento e atenda às reivindicações dos trabalhadores. Vamos reivindicar o aumento 
da PLR, o pagamento de todos os dias parados e estabilidade no emprego.”  

 
Em São José dos Campos, dos 4,8 mil trabalhadores, cerca de 600 ainda estão em layoff. 
Eles haviam sido demitidos em agosto do ano passado, mas após 14 dias de greve, a 

empresa recuou da decisão.  
 

Em meio ao impasse das negociações desta semana na unidade, em uma outra fábrica da 
GM, na de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, os metalúrgicos aprovaram a proposta de 
R$ 4.250 para o pagamento da segunda parcela da PLR paga na sexta-feira, 22, além da 

primeira parcela do 13º salário que será depositada no dia 5 de fevereiro. 
 

GM entra com pedido de dissídio coletivo após impasse sobre PLR e paralisação 

25/01/2016 – Fonte: DCI 
 

A General Motors (GM) entrou na Justiça para pôr fim ao impasse com o sindicato dos 
metalúrgicos de São José dos Campos sobre a segunda parcela da Participação de Lucros e 
Resultados (PLR) de 2015.  

 
A companhia elevou a oferta de R$ 4.250 para R$ 5.000, mas os representantes dos 

trabalhadores pedem R$ 7.000 e dizem que não voltarão ao trabalho até a empresa 
apresentar um valor considerado "satisfatório". Uma audiência de conciliação está marcada 
para a próxima segunda-feira, 25, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Campinas, 

segundo a empresa. 

http://www.dci.com.br/industria/gm-entra-com-pedido-de-dissidio-coletivo-apos-impasse-sobre-plr-e-paralisacao-id523107.html


Em julho do ano passado, os funcionários já haviam recebido R$ 8.500 referentes à primeira 

parcela do benefício. Com a proposta mais recente da GM, a PLR chegaria a R$ 13.500 em 
2015, valor que a empresa considera "bastante elevado diante das circunstâncias". Ao longo 

da negociação, os sindicalistas classificaram o montante como "muito inferior" em relação 
ao que foi pago em 2014, R$ 16.300. 
 

Para a GM, a proposta do sindicato "não condiz com a atual conjuntura econômica do País" 
e o "quadro dramático" do mercado automotivo e da empresa. Segundo a Federação 

Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em 2015 foi registrada a 
maior queda nas vendas do setor automotivo desde 1987.  
 

Foram 2,569 milhões de unidades vendidas, um recuo de 26,5% em relação ao volume de 
2014, quando foram comercializadas 3,497 milhões de unidades.  

 
A projeção da GM para 2016 é que sejam vendidos no País entre 2 milhões e 2,2 milhões 
de veículos. Por isso, a empresa afirma que a atual proposta para a segunda parcela da PLR 

"está no limite do possível". 
 

Condições para negociar salário melhoraram em novembro 

25/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O poder de barganha dos trabalhadores brasileiros na hora de negociar seus salários subiu 
pelo segundo mês consecutivo em novembro, mas permanece nos níveis mais baixos desde 

meados de 2011. A informação é do levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) com base em dados da empresa de recrutamento online Catho.  
 

A relação entre o número de vagas por candidato avançou 2,7% na passagem de outubro 
para novembro, mas, apesar da melhora, o índice acumula quedas de 29,7% nos onze 

primeiros meses do ano e 35,2% na comparação com novembro de 2014.  
 
O nível é similar ao de quatro anos e meio atrás e indica que, com menos vagas disponíveis 

no mercado de trabalho, os empregados têm menos chances de conseguir vagas e salários 
melhores enquanto os patrões ficam em condições mais vantajosas ao negociar com 

funcionários ou candidatos. 
 
A melhora na relação do número de vagas por candidato em novembro tem relação direta 

com a maior oferta de oportunidades de trabalho. No mês, houve acréscimo de 3,3% no 
número de novas vagas de emprego ante outubro, segundo a pesquisa Catho-Fipe.  

 
Este é o único dado com resultados disponíveis também referentes a dezembro. No último 
mês do ano, a quantidade de novas vagas de emprego cresceu 1,3% em relação a 

novembro. Apesar da alta na margem, no acumulado de 2015, as novas vagas de emprego 
diminuíram 12,7% e, em relação a dezembro de 2014, o recuo foi de 5,2%. 

 
Metodologia 
O Índice Catho-Fipe de Novas Vagas de Emprego é calculado com base em dados de novas 

vagas de emprego anunciadas no site da Catho. De acordo com a Fipe, o valor está 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/condicoes-para-negociar-salario-melhoraram-em-novembro-dqynkq4atj4nw1jsolrdk88hc


relacionado à dinâmica da atividade econômica do País, em especial à geração de postos 

de trabalho. Já o indicador Catho-Fipe de Vagas por Candidato é a razão entre as vagas 
abertas e o número de candidatos de um período.  

 

Imposto sobre lucro renderia R$ 43 bilhões 

25/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Deixar de corrigir a tabela do Imposto de Renda é um jeito fácil de arrecadar mais. Mas 
estudiosos defendem alternativas capazes de aumentar a receita e de tornar o Imposto de 

Renda mais justo. 
 

Uma dessas propostas, encampada pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon), é a 
retomada da tributação sobre lucros e dividendos, extinta em 1995. Nas contas da 
instituição, uma alíquota de 15% aumentaria a arrecadação em R$ 43 bilhões. 

 
Estudos indicam que a atual isenção provoca concentração de renda. Segundo os 

economistas Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, do Ipea, 71 mil brasileiros ganham mais de 
160 salários mínimos por mês. Em média, cada um paga apenas 2,6% de imposto sobre 
sua renda, principalmente porque a maioria recebe lucros e dividendos, livres de IR. 

 
Enquanto isso, os contribuintes de classe média alta, com renda entre 20 e 40 salários 

mínimos, entregam ao Leão 10,2% de seus rendimentos. Muitas dessas pessoas obtêm a 
maior parte de seus ganhos do trabalho, pagando alíquotas de até 27,5%. 

 
Para Júlio Miragaya, presidente do Cofecon, ao aumentar a carga tributária sobre a renda, 
o governo pode baixar os tributos sobre a produção e o consumo. “Teríamos uma 

distribuição mais justa dos impostos e, ao mesmo tempo, estimularíamos a atividade 
econômica”, diz. 

 
O tributarista André Mendes Moreira é contrário ao fim da isenção. “É ilusão pensar que só 
os ricos recebem lucros e dividendos. Donos de empresas de pequeno porte também”, 

observa. ”Os dados comprovam que a isenção estimulou empresários a aderir à 
formalidade.” 

 
NOVA ALÍQUOTA 
Outra proposta para aumentar a progressividade do IR é recriar a alíquota de 35%, que 

vigorou entre 1995 e 1996. O pesquisador Fábio Ávila de Castro, da Universidade de 
Brasília, calcula que a medida teria impacto de R$ 18,6 bilhões, em valores de 2012.  

 
O LEÃO E O DRAGÃO 
Boa parte da defasagem da tabela do IR vem do governo FHC. Mas o contribuinte também 

perdeu muito nos últimos anos, quando a inflação esteve sempre acima da meta. 
 

 
 
Se a tabela não estivesse defasada, contribuintes que hoje ganham até R$ 3.250 não 
precisariam pagar imposto. 
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Nissan anuncia investimento de US$ 38,4 milhões para produzir baterias 

25/01/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ao mesmo tempo em que anuncia o lançamento da linha 2016 do 100% elétrico Leaf, a 
Nissan também anuncia investimento equivalente a US$ 38,4 milhões (£ 26,5 milhões) para 

fabricar as baterias da futura geração de seus veículos elétricos na unidade localizada em 
Sunderland, no Reino Unido, um dos três locais de produção global de baterias de íon de 

lítio da montadora e que neste ano completa 30 anos de operações. 
 
“A Nissan alcançou níveis de qualidade sem precedentes desde o lançamento da manufatura 

das baterias em Sunderland. E assegurar esta produção futura é testemunho crucial do 
nosso sucesso. Esta notícia coincide com o lançamento do novo Leaf com autonomia de 250 

km. O Leaf continua avançando à medida que concretizamos a nossa visão de mobilidade 
elétrica”, declarou Paul Willcox, presidente da Nissan Europa. 
 

O novo aporte garantirá a manutenção de 300 postos de trabalho na unidade, que começou 
a produzir baterias e veículos elétricos em 2013, impulsionada pelo investimento à época 

equivalente a US$ 592,7 milhões (£ 420 milhões).  
 

Além do Leaf, a fábrica, considerada a maior da Inglaterra, também fornece módulos 
elétricos para a van elétrica e-NV200, fabricada em Barcelona, Espanha. 
 

Líder global no segmento de veículos 100% elétricos, com mais de 200 mil unidades 
vendidas do Leaf, a Nissan registrou o emplacamento de 43,6 mil unidades do modelo em 

todo o mundo em 2015, das quais 15,6 mil só na Europa. 
 
“O Leaf transformou o desempenho e a percepção dos veículos elétricos e fez da Nissan o 

líder incontestável na tecnologia de veículos elétricos. Este anúncio reflete a intenção da 
Nissan em permanecer líder em veículos elétricos por muitos anos, com as nossas 

operações europeias como centro das nossas futuras inovações”, acrescentou Willcox. 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23323/nissan-anuncia-investimento-de-us-384-milhoes-para-produzir-baterias


Fiat vai parar produção em Betim por 20 dias 

25/01/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A fábrica da Fiat em Betim (MG) vai parar por mais 20 dias a partir da próxima quarta-feira, 
27, informa em comunicado divulgado na sexta-feira, 22. Segundo a montadora, durante 

este período de férias coletivas apenas uma linha de produção manterá suas atividades e 
que a medida tem por objetivo o de “ajustar a produção à demanda de mercado”. 

 
De acordo com o sindicato dos metalúrgicos de Betim e região, o complexo industrial vai 
paralisar as áreas de pintura, funilaria e de motores durante este período.  

 
A Fiat não informa o número de funcionários que entrarão em férias, mas o sindicato calcula 

que com essa nova parada, 75% dos empregados ficarão em casa, representando cerca de 
13,5 mil dos quase 19 mil funcionários que trabalham na unidade.  

 
Apesar de encerrar 2015 mantendo a liderança de mercado pelo 14º ano consecutivo, a 
Fiat foi a marca que mais perdeu participação nas vendas do ano, caindo para 17,7%, fatia 

3,24 pontos porcentuais menor que a verificada no ano anterior.  
 

Na comparação anual, a marca que não teve nenhum lançamento importante em 2015 viu 
suas vendas recuarem 37,1%, índice bem acima da média do mercado, que caiu 25,6%  
 

Governo quer FGTS como garantia do crédito consignado 

25/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
Entre as várias iniciativas estudadas pelo governo para tentar ajudar na retomada da 
economia, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou que estuda permitir que, em 

caso de demissão do trabalhador, parte da multa do FGTS possa ser usada para pagar o 
crédito consignado.  

 
A operação mira os trabalhadores do setor privado. Com a medida, o risco de inadimplência 
cai, bancos poderão emprestar com juros menores e, assim, a demanda pela operação 

poderá crescer, aposta Barbosa. 
 

Antes de deixar o Fórum Econômico Mundial, o ministro disse aos jornalistas que o sistema 
financeiro sugeriu ao governo a adoção da medida, que daria garantia extra aos bancos na 
hora de emprestar. “Quem defendeu a medida diz que, em período de alta do desemprego, 

o crédito para trabalhadores privados poderia se beneficiar”, disse o ministro.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23321/fiat-vai-parar-producao-em-betim-por-20-dias
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-quer-fgts-como-garantia-do-credito-consignado-8kp61gs5mw3qcpt3xlwz636cw


A medida em estudo no governo prevê que o trabalhador do setor privado apresente a 

conta do FGTS como garantia para o crédito consignado.  
 

Em caso de desemprego desse trabalhador, parte da multa gerada pela demissão - que 
equivale a 40% sobre o saldo do FGTS - seria usada para quitar o consignado com o banco. 
Entre os estudos no governo, está a avaliação de usar faixa entre 60% e 70% da multa 

para esse fim. 
 

Com essa garantia extra dada ao banco, o risco de calote cai e, em troca, o custo da 
operação poderia ser menor. “Isso é uma forma de diminuir o risco e diminuir a taxa de 
juro para o consignado do setor privado”, resumiu Barbosa. 

 
O ministro lembra que, no crédito ao consumidor, “a demanda é que está pequena”. “Não 

há problema de oferta”, disse Barbosa.  
 
Diante dessa realidade, o governo entende que, se os bancos oferecessem crédito mais 

barato, mais trabalhadores poderiam tomar os recursos. Assim, ajudariam na retomada da 
economia. 

 
Atualmente, explicou o ministro, o governo avalia o potencial da operação e o impacto de 

redução do custo desse crédito. Nenhuma medida foi tomada. 
 
Trabalhadores do serviço público não seriam beneficiados diretamente pela medida porque 

já contam com estabilidade no emprego - o que é uma garantia e permite aos bancos cobrar 
menos desse segmento. 

 

Tire suas dúvidas sobre o que muda na aposentadoria com o fator 85/95 

25/01/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
A medida provisória 676 cria uma alternativa ao fator previdenciário, que penaliza quem se 

aposenta mais cedo, mas ainda é fonte de dúvidas.  
Abaixo, esclareça algumas das principais:  

 
1. A nova fórmula de cálculo já está valendo?  
Sim. Como o governo editou uma medida provisória, ela tem validade a partir do momento 

da publicação, por dois meses, prorrogáveis por mais dois, enquanto aguarda a votação. 
Mas ainda pode ser modificada no Congresso.  

 
Além disso, o sistema do INSS ainda não está adaptado ao fator 85/95 progressivo. Quem 
fez o pedido da aposentadoria pela regra nova, a partir de 18 de junho (dia da edição da 

medida) pode não ter o benefício calculado dessa forma, e sim pela regra antiga.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1645929-tire-suas-duvidas-sobre-o-que-muda-na-aposentadoria-com-o-fator-8595.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1644412-dilma-publica-mp-com-formula-para-aposentadoria-que-muda-a-cada-2-anos.shtml


A diferença será ressarcida quando o sistema estiver plenamente ajustado, mas não há 

prazo para isso.  
 

2. Com a nova fórmula, ainda há tempo mínimo de contribuição?  
Sim. É preciso ter contribuído por pelo menos 15 anos para se aposentar por idade (60 
anos para mulheres e 65 para homens) e por pelo menos 30 anos para se aposentar por 

tempo de contribuição.  
 

3. Se for me aposentar agora, preciso usar a fórmula 85/95?  
Não. A MP em vigor permite que se opte pelo cálculo mais vantajoso –em alguns casos, o 
fator previdenciário permite uma aposentadoria maior.  

 
4. Se me aposentei há pouco pelo fator previdenciário e a nova fórmula for mais 

vantajosa, posso pedir mudança no cálculo?  
Não. Vale a regra do momento da concessão da aposentadoria. Especialistas, no entanto, 
temem que haja corrida à Justiça de aposentados que se sintam prejudicados.  

 
5. E se já entrei com o pedido pelo sistema antigo, mas ele ainda não foi deferido? 

Posso trocar?  
Talvez. Quem agendou a entrada do pedido, pode cancelar e reagendar. Procure uma 

agência da Previdência para saber em que ponto de tramitação está o seu caso.  
 
6. O que acontece se o Congresso modificar as regras da MP?  

A presidente pode vetar as mudanças, mas o Congresso ainda pode derrubar os vetos.  
O que acontece com quem fez o pedido nesse período vai depender de como a medida ficar 

no final.  
 
Se houver alguma mudança substancial, o Congresso pode editar uma norma regulando a 

situação de quem fez o pedido no meio-tempo —determinando retroatividade, por exemplo.  
 

Outra opção é que esses eventuais casos sejam resolvidos administrativamente, sem 
necessidade de uma norma —o INSS ressarciria automaticamente quem fez o pedido nesse 
período se houver prejuízo em relação à regra final.  

 

Indústria abre 11,7 mil vagas de capacitação empresarial em 2016 

25/01/2016 – Fonte: CNI 

 
Parceria entre CNI e Sebrae oferece cursos em oito modalidades para auxiliar empresários 

no dia a dia dos negócios. Atividades começam em fevereiro. 
 
Empresários de 26 estados brasileiros terão 11,7 mil vagas em cursos e palestras oferecidos 

pelo Associa Indústria ao longo de 2016. O Associa Indústria é o eixo de capacitação 
empresarial do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), criado por uma parceria 

entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). Os cursos são gratuitos e com duração máxima de oito 
horas.    

 
Neste ano, serão 402 turmas, com 30 vagas cada, em oito modalidades: como evitar 

problemas trabalhistas; como reduzir o custo da energia elétrica; como pagar menos 
tributos; como atender a fiscalização do trabalho; como prevenir problemas ambientais; 
como se preparar para o mercado internacional; como lidar com as NRs (normas 

regulamentadoras) que mais impactam a indústria; e como fazer a gestão de saúde e 
segurança do trabalho na era do eSocial, sendo este um curso novo no calendário do Associa 

Indústria. Os dois últimos cursos têm a maior quantidade de vagas, com 2.340 cada em 
todo o país.  
 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/01/1,80399/industria-abre-11-7-mil-vagas-de-capacitacao-empresarial-em-2016.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canal/pda/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


A realização das atividades é oferecida pelos sindicatos de representação setorial, com o 

apoio da  federação estadual de indústria. Para mais informações sobre datas, 
disponibilidade de vagas e como participar, procure a instituição que representa o seu setor, 

a federação da indústria ou o Sebrae do seu estado. 
 
SAIBA MAIS – O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) foi criado em 2007 

como instrumento da CNI e das federações de indústrias para fortalecer a representação 
sindical empresarial. Além das iniciativas do Associa Indústria, o Programa conta também 

com ações que visam aprimorar a atuação dos sindicatos industriais, foco do eixo Avança 
Sindicato. 
 

Mercado prevê retração de 3% para o PIB neste ano e mais inflação 

25/01/2016 – Fonte: G1 
 

Os economistas do mercado financeiro passaram a prever uma contração de 3% para o 
Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e elevaram sua estimativa de inflação para 2016 e 

2017, informou o Banco Central nesta segunda-feira (25). A instituição realizou pesquisa 
com mais de 100 instituições financeiras na semana passada. 
 

Para 2016, a expectativa dos economistas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), a inflação oficial do país, subiu de 7% para 7,23%. Com isso, permanece acima do 

teto de 6,5% do sistema de metas do ano que vem, e bem distante do objetivo central de 
4,5%. 

 
Para 2017, a previsão do mercado financeiro para a inflação passou de 5,4% para 5,65%. 
Com isso, a estimativa se distanciou da meta central de 4,5% do ano que vem e se 

aproximou do teto de 6% do regime de metas para o período. 
 

O aumento das expectativas dos analistas das instituições financeiras para a inflação 
aconteceu na mesma semana em que o Banco Central manteve a taxa básica de juros 
estável em 14,25% ao ano - o maior patamar em quase dez anos.  

 
Até o início da semana passada, o BC indicava que subiria os juros para tentar controlar a 

inflação, mas depois acabou deixando a taxa inalterada por conta do baixo nível de atividade 
no Brasil e no mundo. Há analistas que apontam que o BC sucumbiu a pressões políticas. 
 

A autoridade monetária tem informado que buscará "circunscrever" o IPCA aos limites 
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 2016 (ou seja, trazer a taxa para 

até 6,5%) e, também, fazer convergir a inflação para a meta de 4,5%, em 2017. O mercado 
financeiro, porém, ainda não acredita que isso acontecerá. 
 

Produto Interno Bruto 
Para o PIB de 2016, o mercado financeiro passou a prever uma contração de 3% na semana 

passada, contra uma retração de 2,99% estimada na semana anterior. 
 
Como o mercado segue estimando "encolhimento" do PIB em 2015, se a previsão se 

concretizar, será a primeira vez que o país registra dois anos seguidos de contração na 
economia – a série histórica oficial, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

tem início em 1948. 
 
Para o comportamento do PIB em 2017, os economistas das instituições financeiras 

mostraram mais pessimismo e baixaram a previsão de crescimento de 1% para 0,80% na 
semana passada. 

 
O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos em território brasileiro, 
independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o 

comportamento da economia brasileira. 

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/01/mercado-financeiro-preve-mais-inflacao-para-2016-e-2017.html


Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou a piora de suas 

estimativas e passou a prever uma contração de 3,5% para o PIB brasileiro neste ano e um 
crescimento zero para 2017. 

 
Taxa de juros 
Após o BC ter mantido os juros estáveis em 14,25% na última semana, o mercado financeiro 

reduziu sua estimativa para a taxa básica da economia no final deste ano de 15,25% para 
14,64% ao ano. Isso quer dizer que os analistas acreditam em uma alta menor do juro em 

2016. 
 
Já para o fechamento de 2017, a estimativa para a taxa de juros recuou de 12,88% para 

12,75% ao ano - o que pressupõe queda dos juros no ano que vem. 
 

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter pressões 
inflacionárias. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, a instituição tem de calibrar os 
juros para atingir objetivos pré-determinados. As taxas mais altas tendem a reduzir o 

consumo e o crédito, o que pode contribuir para o controle dos preços. 
 

Câmbio, balança e investimentos 
Nesta edição do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio 

no fim de 2016 subiu de R$ 4,25 para R$ 4,30. Para o fechamento de 2017, a previsão dos 
economistas para o dólar subiu de R$ 4,30 para R$ 4,40. 
 

A projeção para o resultado da balança comercial (resultado do total de exportações menos 
as importações) em 2016 subiu de US$ 35,5 bilhões para US$ 37,4 bilhões de resultado 

positivo. Para o próximo ano, a previsão de superávit avançou de US$ 38,8 bilhões para 
US$ 40 bilhões. 
 

Para 2016, a projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil ficou 
inalterada em US$ 55 bilhões e, para 2017, a estimativa dos analistas permaneceu em US$ 

60 bilhões. 
 

Protecionismo continua mesmo com dólar alto 

25/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
O governo brasileiro planeja tornar a economia mais eficiente, mas deve manter a política 

protecionista, com tarifas elevadas, custos altos para quem depende de importação e baixo 
estímulo à busca de produtividade.  
 

Tarifas só serão reduzidas quando houver troca de concessões em novos acordos 
comerciais, disse ontem o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, em entrevista no Fórum 

Econômico Mundial, em Davos. Não haverá, resumiu, corte unilateral de impostos sobre 
mercadorias importadas. 
 

A única negociação comercial de grande alcance para o Brasil, neste momento, é a do 
Mercosul com a União Europeia, iniciada nos anos 90 e ainda emperrada. As ofertas do 

Mercosul, por decisão dos governos brasileiro e argentino, só serão apresentadas quando 
europeus puserem as suas sobre a mesa 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/fmi-piora-projecoes-para-o-brasil-e-deixa-de-ver-crescimento-em-2017.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/fmi-piora-projecoes-para-o-brasil-e-deixa-de-ver-crescimento-em-2017.html
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/protecionismo-continua-mesmo-com-dolar-alto-5o4ho5g1xjapyoj3jmstrry7k


Embora oficialmente sob reserva, as ofertas do Brasil e de seus sócios do bloco são 

inferiores, segundo fontes da União Europeia, ao padrão combinado pelos negociadores, 
cerca de 90% das listas tarifárias. 

 
Nenhum acordo de livre-comércio com parceiros importantes foi assinado por autoridades 
brasileiras desde a criação do Mercosul, há mais de 20 anos. Sem novos pactos comerciais 

com parceiros de peso, o governo continuará sem estímulo para tornar a economia mais 
aberta, a julgar pelas palavras do ministro. A última grande abertura, no começo dos anos 

90, forçou ganhos de produtividade - e até de qualidade - na indústria e em segmentos da 
agricultura. 
 

Estratégia 
Barreiras foram aumentadas no Brasil, em anos recentes, como resposta à valorização 

cambial, disse o ministro. Mas o câmbio nunca foi usado como justificativa, quando o 
governo conseguiu incluir na lei do petróleo, ainda no período do presidente Lula, a 
obrigação de compra de equipamentos e componentes nacionais pela Petrobrás. Nem 

quando foram criadas barreiras vinculadas à inovação industrial, mas o ministro da Fazenda 
omitiu esses detalhes. 

 
Agora, a alta do dólar, segundo ele, abre espaço para alguma redução. Mas cortes de tarifas, 

ele já havia explicado, estão fora das prioridades da atual administração. 
 
A busca de produtividade e crescimento, segundo o ministro, passará por investimentos em 

infraestrutura, revisão de regras (para concessões, por exemplo), reformas da Previdência 
e do sistema tributário e ajuste das contas públicas. Um ajuste sustentável a longo prazo 

dependerá de um maior controle dos gastos. Hoje, 85% das despesas orçamentárias são 
obrigatórias. 
 

Mudanças de leis e até da Constituição serão necessárias para tornar o Orçamento menos 
engessado. Será necessário, lembrou o ministro, compor um consenso político para cada 

uma das grandes mudanças. No caso da reforma tributária será preciso mexer tanto nos 
impostos federais quanto nos estaduais e isso envolverá negociações complicadas. 
 

Infraestrutura 
Para o curto prazo, o governo planeja lançar ainda neste semestre novos leilões de 

concessão de infraestrutura. Além disso, mantém como objetivo para as contas públicas 
um superávit primário (sem o gasto com juros) equivalente a 0,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2016. Mas esse resultado vai depender da aprovação até maio, no 

Congresso, do projeto de retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
(CPMF). 

 
Qual será a saída, se faltar esse dinheiro? Maior corte de gastos? O governo verá como agir, 
limitou-se a responder o ministro 

 

VW Golf nacional estreia com mudanças em motores e câmbios 

25/01/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

A Volkswagen começou a distribuir o Golf nacional para suas concessionárias. As vendas 
terão início em fevereiro, com preços a partir de R$ 74.590. Com isso, apenas a perua 
Variant continuará sendo importada do México.  

 

http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/01/1732686-vw-golf-nacional-estreia-com-mudancas-em-motores-e-cambios.shtml


A versão Comfortline passa a ser equipada com motor 1.6 16V (120 cv), o mesmo usado 

nas linhas Gol e Fox. O câmbio pode ser manual de cinco marchas ou automático com seis 
velocidades.  

 
A opção intermediária Highline passou por muitas mudanças mecânicas -a começar pela 
adoção da tecnologia flex, que fez a potência do 1.4 turbo chegar a 150 cv (10 cv a mais 

que antes). O preço sugerido parte de R$ 91.290.  
 

A transmissão automática de seis marchas substitui a DSG (automatizada de dupla 
embreagem), assim como ocorreu na nacionalização do Audi A3 Sedan. Os modelos 
compartilham a plataforma modular MQB, que futuramente será utilizada na construção de 

outros modelos nacionais.  
 

Tanto a versão Comfortline como a Highline trazem suspensão traseira com eixo de torção. 
O sistema multibraços foi mantido apenas no Golf GTI.  
 

O esportivo da linha mudou pouco, preservando o motor 2.0 TSI a gasolina de 220 cv e o 
câmbio automatizado DSG de seis velocidades. O preço, no entanto, saltou para R$ 117.690 

(acréscimo de R$ 2.700).  
 

EQUIPAMENTOS  
Todas as versões do hatch médio são equipadas com sete airbags (dois frontais, dois 
laterais, dois de cortina e um para o joelho do motorista), controle de estabilidade, direção 

com assistência elétrica, ar-condicionado e rodas de liga leve.  
 

A partir da opção Highline, o carro recebe sistema Start Stop (que desliga o motor quando 
o veículo faz rápidas paradas no trânsito) e controlador adaptativo de distância e de 
velocidade. 

 
Os principais concorrentes do Volkswagen Golf no mercado brasileiro são o Ford Focus hatch 

(preços a partir de R$ 68.480), o Peugeot 308 (R$ 71.490) e o Hyundai i30 (R$ 90,1 mil). 
  

Índice alemão Ifo de sentimento das empresas tem menor nível desde fevereiro 

25/01/2016 – Fonte: R7 
 
O índice de sentimento das empresas medido pelo instituto Ifo caiu de 108,6 em dezembro 

(dado revisado) para 107,3 em janeiro, o nível mais baixo desde fevereiro de 2015. 
Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um declínio muito menor 

para 108,5. 
 
A queda do índice foi causada principalmente pelo pessimismo mais acentuado dos 

fabricantes e empresas de construção sobre as perspectivas de seus negócios. Já o clima 
entre as empresas de manufatura atingiu uma baixa de 12 meses, disse que o Instituto Ifo.  

 
O subíndice do Ifo sobre condições atuais recuou de 122,8 em dezembro para 112,5 em 
janeiro. No mesmo sentido, o subíndice sobre as expectativas das empresas para os 

próximos seis meses caiu de 104,7 no mês passado para 102,4 neste mês. 
 

Após o índice gerente de compras da Alemanha ter vindo mais fraco do que o esperado na 
sexta-feira, a pesquisa Ifo espelha preocupações de que a desaceleração econômica na 
China e problemas em outras grandes economias emergentes irão prejudicar as 

exportações alemãs e minar as decisões de investimento das empresas. 
 

O Ifo entrevista cerca de 7.000 empresas dos setores de manufatura, construção, atacado 
e varejo para sua pesquisa mensal 
 

http://noticias.r7.com/economia/indice-alemao-ifo-de-sentimento-das-empresas-tem-menor-nivel-desde-fevereiro-25012016


Fluxos internacionais de capital para o País devem reduzir em 2016 

25/01/2016 – Fonte: R7 
 
Instituto Internacional de Finanças (IIF, na sigla em inglês) projeta queda dos fluxos 

internacionais privados de capital para o Brasil em 2016, mesmo depois da forte redução 
já observada no ano passado, destaca um relatório da instituição, formada pelos maiores 

bancos do mundo, divulgado nesta semana. 
 
A estimativa preliminar do IIF é que as entradas de capital no Brasil caíram quase pela 

metade em 2015, para US$ 108 bilhões, em meio à uma forte recessão, profunda crise 
política, fracasso em ajustar as contas públicas e uma cenário externo crescentemente 

adverso.  
 
Em 2014, os fluxos ficaram em cerca de US$ 192 bilhões, considerando investimento 

externo direto, aportes em ações e renda fixa e outros investimentos, segundo o relatório. 
 

Para este ano, os fluxos devem ter nova queda, diz o IIF, e ficar ao redor de US$ 96 bilhões. 
"A projeção é que os ingressos de capital privado no Brasil declinem de novo em 2016, na 
medida em que a economia continue a encolher e os riscos políticos permaneçam elevados", 

afirma o relatório. 
 

A elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) ao 
longo do ano, as incertezas sobre os rumos do crescimento da China, a queda dos preços 

das commodities e a baixa expectativa de novos avanços no ajuste fiscal no Brasil devem 
contribuir para que o investidor estrangeiro redobre a cautela com o país, escrevem os 
economistas do IIF. 

 
Outro fator que deve pesar nos fluxos externos de capital para o Brasil, de acordo com o 

IIF, é a demanda menor por recursos externos por companhias brasileiras, por conta de 
condições menos favoráveis para captações no mercado internacional de capital.  
 

Além disso, a perda do grau de investimento por duas agências de classificação de risco já 
contribuiu para encolher os aportes em renda fixa e na bolsa brasileira, ressalta o estudo. 

 
"Sem uma âncora fiscal confiável, a economia brasileira permanece vulnerável ao estresse 
de mercado, o que deve manter o real e os spreads sob pressão continuada", afirma o IIF.  

 
"Esperamos que os fluxos de capital permaneçam sob pressão em 2016", afirma o relatório. 

Brasil, África do Sul e Turquia são citados pelo IIF como os três emergentes mais 
vulneráveis ao atual cenário econômico marcado pelo aumento da aversão ao risco. 
 

Artigo: O estrago da crise 

25/01/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

O setor de tecnologia tem sido especialmente castigado pela crise. À queda na demanda 
somam-se aumento de impostos, corte de incentivos e dólar mais caro. No ano passado, a 

indústria elétrica e eletrônica demitiu 45,5 mil pessoas, segundo a Abinee, associação do 
setor. 
 

Talvez não pareça muito, perto dos 1,5 milhão de empregos com carteira que deixaram de 
existir no período na economia, mas as demissões representaram mais de 15% da mão de 

obra do setor. Os cortes ficaram acima da previsão da Abinee, de 37 mil vagas, e reduziram 
os empregos no setor ao patamar de maio de 2007. 
 

http://noticias.r7.com/economia/fluxos-internacionais-de-capital-para-o-pais-devem-reduzir-em-2016-24012016
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-estrago-da-crise,10000013201


Essas demissões ainda não refletem o fim dos incentivos da chamada Lei do Bem, que 

deixaram de valer este ano. A Lei 13.241/2015, de 31 de dezembro, reinstaurou a cobrança 
de 9,25% de PIS/Cofins sobre a venda de PCs, tablets e smartphones.  

 
O setor havia negociado no Congresso a volta gradual do benefício, com queda de 50% da 
alíquota em 2017 e 2018 e isenção em 2019, mas a presidente Dilma Rousseff vetou a 

retomada dos benefícios. 
 

No ano passado, sem aumento de imposto, a venda de PCs e tablets já havia caído 37% e 
as de smartphones 13%. Por conta do fim do incentivo, a Abinee prevê queda de 18% nas 
vendas dos três produtos neste ano, e corte de mais 4 mil funcionários. 

 
Aos 9,25% de PIS/Cofins, soma-se a valorização do dólar frente ao real, que já acumula 

4,12% no ano. Como a maior parte dos componentes é importada, a variação cambial tem 
um impacto direto no preço ao consumidor. 
 

Poderia parecer o caso de mais um setor que sofre impactos negativos da atual situação 
econômica, não fossem as tecnologias de informação e comunicação essenciais à 

competitividade de toda a economia brasileira. 
 

A política pública para o setor tem como base a proteção do mercado local e a oferta de 
vantagens para quem fabrica por aqui. Essa visão não leva em conta que o mercado de 
tecnologia é mundial, e acaba fazendo com que nossos celulares e computadores estejam 

entre os mais caros do mundo, com ou sem crise. 
 

Na semana passada, um estudo da Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação (ITIF, 
na sigla em inglês), um think tank sediado em Washington, apontou que alta carga 
tributária brasileira reduz em mais de 20% a adoção da tecnologia no País e diminui em 1,2 

ponto porcentual o crescimento da economia brasileira. 
 

E a mordida do fisco na tecnologia não para por aí. A emenda constitucional que mudou a 
cobrança de ICMS em vendas interestaduais pela internet aumentou a carga tributária e, 
principalmente, a burocracia. Além disso, vários Estados decidiram elevar o ICMS sobre 

serviços de telecomunicações, como o Rio Grande do Sul, onde a alíquota passou de 25% 
para 30%. 

 
(Renato Cruz: Colunista O Estado de S. Paulo) 
 

Artigo: Novas ameaças ao emprego 

25/01/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Perturbadores no presente, pelos dramas pessoais e familiares que embutem, os números 
do desemprego no País que vão sendo divulgados tendem a piorar nos próximos meses. Se 

suas causas não forem adequadamente atacadas, com a retomada do crescimento em 
tempo razoável e em bases estáveis, o problema, no momento de natureza conjuntural, 
poderá agravar-se e tornar-se estrutural. 

 
O Brasil ficará, então, mais vulnerável ao impacto das profundas mudanças que estão 

ocorrendo no setor industrial em todo o mundo e se estenderão pelos próximos anos. 
 
Na avaliação do Fórum Econômico Mundial, que se reuniu na semana passada em Davos, 

na Suíça, está em curso uma revolução industrial baseada em tecnologias de novíssima 
geração – inteligência artificial, robótica, nanotecnologia e outras –, que elevará ainda mais 

rapidamente a produtividade mundial, mas terá outros impactos, alguns ainda não 
convenientemente avaliados.  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novas-ameacas-ao-emprego,10000013261


“As mudanças são tão profundas que, da perspectiva da história humana, nunca houve um 

tempo de maior promessa ou de potencial perigo”, advertiu o presidente do Fórum, Klaus 
Schwab. 

 
É por isso que a mensagem transmitida pelo estudo contém, ao mesmo tempo, esperança, 
temor e advertência: “As últimas ondas de avanços tecnológicos e mudanças demográficas 

levaram a mais prosperidade, produtividade e criação de empregos. Isso não significa, 
porém, que essas transições estão livres de riscos ou dificuldades. Antecipar-se e preparar-

se para a transição atual é necessário”. 
 
Uma das consequências negativas das mudanças já em curso será sobre o mercado de 

trabalho. O efeito estimado do que o Fórum chama de quarta revolução industrial é a perda 
líquida de 5 milhões de empregos nas 15 maiores economias do mundo nos próximos cinco 

anos. O Brasil está na lista. Se a economia brasileira continuar fragilizada, as consequências 
das mudanças serão mais perniciosas aqui do que na maioria dos demais países. 
 

É desolador o quadro atual do mercado de trabalho no Brasil. Há pouco, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados relativos ao trimestre móvel agosto-

outubro de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, a mais 
abrangente avaliação do desemprego no País.  

 
Segundo a pesquisa, naquele período havia 9 milhões de brasileiros à procura de emprego. 
É pouco provável que a situação tenha melhorado de maneira notável. 

 
Na quinta-feira passada, o Ministério do Trabalho e Previdência Social divulgou os dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), segundo os quais, em 2015, o 
País perdeu 1,542 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. É o pior resultado 
desde 1992, quando essas estatísticas passaram a ser divulgadas. 

 
A perda não é apenas quantitativa, embora deva ser ressalvado que o número de vagas 

fechadas deixa evidente a rapidez da degradação do mercado de trabalho. O problema é 
também de qualidade do emprego, pois o mercado formal é o que, geralmente, oferece 
salários mais altos e assegura ao trabalhador direitos e garantias inexistentes no mercado 

informal. 
 

O desemprego crescente é mais uma consequência da crise por que passa o País em 
decorrência dos erros políticos e administrativos do governo e da irresponsabilidade com 
que gere os recursos públicos.  

 
É de causar espanto que, diante da deterioração do mercado de trabalho, o ministro da 

área, Miguel Rossetto, tente convencer os desempregados e o País de que “a crise não foi 
capaz de destruir as conquistas dos trabalhadores dos últimos anos”. 
 

Se gestores públicos não conseguem enxergar o drama que se desenrola às vistas de todos, 
é difícil de imaginar que estejam dispostos a procurar meios para mitigá-lo ou eliminá-lo. 

Essa postura enganosa das autoridades públicas torna ainda mais improvável a reversão 
de um quadro que, por todos os demais indicadores, parece condenado a piorar no futuro 
próximo. 

 
A inflação, que já supera os dois dígitos, parece ter deixado de ser o foco da preocupação 

de quem deveria combatê-la, o Banco Central. É o que sugere a decisão de seu Comitê de 
Política Monetária de manter inalterada a taxa básica de juro, a Selic – decisão que havia 
sido imprudentemente antecipada por seu presidente em nota intempestiva.  

 
A economia, que deve ter encolhido de 3,5% a 4% em 2015 (os dados oficiais só serão 

divulgados em março), continua a encolher em 2016 (estima-se que o Produto Interno 
Bruto diminuirá 3%). É óbvio o efeito destrutivo desses fatores sobre o nível de emprego e 

a renda média dos brasileiros. 



Não causa surpresa, portanto, que a Organização Internacional do Trabalho tenha previsto 

que, neste ano, o Brasil será responsável por um em cada três novos desempregados que 
surgirão na economia mundial.  

 
Entre as grandes economias do mundo, o Brasil é o que apresentará o maior aumento 
proporcional do desemprego (na China, o número absoluto de desempregados em 2016 

será maior do que no Brasil, mas sua força de trabalho é várias vezes maior do que a 
brasileira). É óbvio também que, por seu peso na região, o Brasil seja o principal 

responsável pelo aumento do desemprego na América Latina. 
 
A mudança desse quadro está condicionada à retomada do crescimento. E as condições 

para o País voltar a crescer são conhecidas, como restabelecimento da credibilidade das 
políticas econômicas, sobretudo nas áreas fiscal e monetária, confiabilidade e estabilidade 

das regras para a atividade econômica e ambiente político saudável. 
 
O comportamento errático do governo na área econômica, a preocupação obsessiva da 

administração Dilma com o impeachment que limita seu campo de visão e de ação, a atitude 
irrealista que beira a irresponsabilidade de autoridades diante da crise, no entanto, deixa 

claro que, no que depender do poder público federal, a crise está longe de ser resolvida.  
 

Quanto mais ela se arrastar, mais vulnerável estará o trabalhador brasileiro às mudanças 
que ocorrem no resto do mundo. 
 

Jorge J. Okubaro: Jornalista, é autor de ‘O SÚDITO (Banzai, Massateru!)’, Ed. Terceiro Nome 
 

Empresa consegue suspender cobrança de diferença de alíquota do ICMS 

25/01/2016 – Fonte: Contábeis.com 
 

Uma empresa do segmento de confecções de Londrina inserida no Simples Nacional 
conseguiu, neste mês, uma decisão liminar que suspende a cobrança de diferença de 
alíquota do ICMS dos produtos importados em operações interestaduais, exigida pelo 

decreto estadual número 442/2015, que vigora há aproximadamente um ano.  
 

A decisão do juiz da 1ª vara da Fazenda Pública de Londrina determina que o Estado não 
exija mais da empresa o pagamento da diferença entre a alíquota interestadual de 4% 
fixada pelo Senado e o imposto interno de 18%, ou seja, um valor de 14% que deve ser 

recolhido antecipadamente, prejudicando principalmente as empresas de pequeno e médio 
porte.  

 
Antes do decreto, via de regra, uma resolução do Senado do ano de 2012 estabelecia o 
pagamento de um valor de 4% e não havia nenhuma diferença de ICMS que deveria ser 

antecipada quando a empresa importava produtos de outros estados.  
 

Os empresários paranaenses alegam que o Estado, passando por dificuldades financeiras, 
se utilizou da estratégia da criação deste decreto, ou seja, sem passar pela Assembleia 
Legislativa (AL) como acontece no caso de criação de lei, para acelerar o processo e captar 

maior volume de recursos.  
 

A Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) também entrou com uma ação 
coletiva contra o decreto estadual, bem como o movimento "Menos Impostos, Mais 
Respeito", encabeçado pela regional de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  

 
De acordo com o advogado tributarista Luís Eduardo Neto, do escritório Hasegawa e Neto 

Advogados Associados, responsável pela ação da empresa de confecção, esta é uma das 
primeiras liminares deferidas em favor de empresas contribuintes.  
 

http://www.contabeis.com.br/noticias/26667/empresa-consegue-suspender-cobranca-de-diferenca-de-aliquota-do-icms/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms


"Eu tenho clientes que simplesmente deixaram de trabalhar com produtos importados de 

outros estados porque o aumento de custo tornou inviável a compra destes itens. 
Verificamos o formato que o Estado do Paraná adotou e encontramos alguns pontos bem 

questionáveis. Não tenho a menor dúvida que isso gerou um aumento de carga tributária", 
explica o advogado.  
 

Nesta decisão em específico, o juiz baseou-se que a cobrança desta diferença de alíquota 
só é aceita quando o recebedor é um consumidor final, o que não era o caso da empresa.  

 
"Outro ponto bem forte é que, em tese, só acontece um aumento de carga tributária ou 
criação de imposto por meio de lei específica, passando pela AL. O que aconteceu aqui foi 

um decreto feito diretamente do executivo". Para o advogado tributarista, caso as derrotas 
do Estado forem se multiplicando em favor das empresas, o decreto estadual 442 pode ser 

"corrigido" futuramente. 
  
O advogado da Acil responsável pela ação coletiva, Alziro da Motta Santos Filho, da Motta 

Santos & Vicentini, salienta que este posicionamento do juiz pode auxiliar na conquista de 
uma suspensão de cobrança também para os associados da entidade.  

 
"O posicionamento ajuda, pois demonstra uma tendência do judiciário em decidir desta 

forma. Isso cria um precedente, significa uma tendência neste tipo de decisão. No caso da 
Acil, a ação tem uma amplitude maior, porque pode favorecer todos os associados".  
 

Através de um texto, o diretor de coordenação de Receita do Estado, Gilberto Calixto, disse 
"que as regras do decreto 442/2015, já exigidas em outras 20 unidades federadas, têm 

como principais objetivos a equalização da carga tributária com aquela praticada 
internamente e a manutenção do status concorrencial das empresas paranaenses em 
relação às estabelecidas em outros Estados.  

 
A sua origem tem fundamento no princípio constitucional da isonomia, que no caso se 

observa pelo viés econômico. Não se trata de novo imposto, nem de aumento, mas de 
recomposição do ICMS cabível ao Paraná diante de operação iniciada em outro Estado, que 
deve ser cobrado de forma geral das empresas que são optantes pelo Simples Nacional ou 

do regime normal". 
 

'É um desespero para arrecadar' 
 
O presidente da Acil, Valter Orsi, viu a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina 

como "oportuna e necessária". Ele remete às leis federais que se baseiam em dois princípios 
para empresas de pequeno porte: menor carga tributária e simplificação da gestão como 

empresa.  
 
"Nós vemos esta decisão como uma vitória e este tipo de ação deve ser realizada por outras 

empresas que estão pagando essa diferença de alíquota. Agora, os associados da Acil 
também estão aguardando uma liminar favorável neste sentido."  

 
Outro ponto destacado por Orsi é que essa "carga tributária complementar" tem um 
aumento de custo para as empresas de, em média, 7% a 10%. "Esse ‘plus’ de alíquota 

pode fazer toda a diferença para uma pequena empresa, ampliando mais de 50% seus 
impostos e começando a trazer dificuldades.  

 
Esse desespero de arrecadação dos governos está inviabilizando as empresas de menor 
porte, pois elas perdem a competitividade e ampliam sua burocracia interna. Precisamos 

que essa vitória individual se alastre para o Brasil e se torne recorrente."  
 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional


Estoque industrial recua em janeiro 

25/01/2016 – Fonte: DCI 
 
São Paulo - Uma aparente normalização dos estoques da indústria, aliada à percepção de 

estabilização do nível de demanda, diminuiu o pessimismo do industrial neste começo de 
ano, aponta sondagem divulgada na sexta-feira (22) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

 
Na prévia de janeiro, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 3,7 pontos em relação 
ao número final de dezembro, ao passar de 75,4 para 79,1 pontos.  

 
O superintendente adjunto para Ciclos Econômicos da FGV, Aloisio Campelo Jr., avalia que 

a alta mais expressiva do indicador decorre principalmente de avanços no processo de 
normalização de estoques do setor.  
 

Isso, "associado à percepção de estabilização do nível de demanda, tem levado à diminuição 
do pessimismo. O conjunto de informações sinaliza uma atenuação das taxas de queda da 

produção da indústria nos próximos meses", afirmou ele, em nota.  
 
De acordo com a FGV, a expansão do ICI de janeiro, em sua versão preliminar, foi 

determinada tanto pela melhora da situação atual quanto pelas expectativas em relação 
aos meses seguintes: o Índice da Situação Atual (ISA) aumentaria 4,7 pontos, atingindo 

79,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) avançaria 2,5 pontos, para 78,8 
pontos. 

 
Balanço anual 
Apesar da melhora da percepção do industrial neste começo de ano, a sinalização ainda 

não confere motivos para comemoração. Um levantamento divulgado também na última 
sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que os estoques só 

diminuíram entre janeiro e dezembro de 2015 por conta da contração da atividade.  
 
Conforme a CNI, a produção recuou em dezembro, movimento normal no período, refletindo 

o fim de encomendas para o final de ano. Contudo, a queda da produção, mês passado, foi 
mais intensa que a observada em anos anteriores. Como resultado, a utilização média da 

capacidade instalada (UCI) recuou para 62% em dezembro, ante 68% de um ano antes e 
66% de novembro.  
 

O índice de estoques efetivo-planejado também recuou de 51,4 pontos para 49,8 pontos, 
praticamente sobre a linha divisória. O índice varia de 0 a 100 pontos, onde 50 pontos 

significa nível de estoques igual ao planejado.  
 
A CNI consultou 2.225 empresas brasileiras. 

 

Monteiro: exportação é o caminho para a retomada do crescimento econômico 

25/01/2016 – Fonte: Ministério da Indústria e Comércio 

 
 

 
 
 

 
 

 
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Armando Monteiro, 
participou na manhã desta sexta-feira do lançamento das ações do Plano Nacional da 

Cultura Exportadora (PNCE) voltadas para o Agreste de Pernambuco, que irá capacitar 146 
micro, pequenas e médias empresas de Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama para 

http://www.dci.com.br/industria/estoque-industrial-recua-em-janeiro-id523505.html
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=14286


exportar. O evento, realizado em Santa Cruz do Capibaribe, contou com a participação de 

empresários e políticos da região. 
 

Para o ministro Armando Monteiro, o país precisa encontrar caminhos para amortecer os 
impactos da atual retração econômica, e o canal óbvio é a exportação. “Precisamos 
contratar demanda externa.  

 
Temos uma oportunidade rara, com o realinhamento do câmbio, o produto brasileiro está 

mais barato. Estamos fazendo um esforço mobilizador para engajar toda a comunidade 
empresarial neste processo. É preciso exportar”, afirmou Monteiro. 
 

Em seu discurso, André Fávero, diretor da Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), parceira do MDIC no projeto, ressaltou a liderança do 

ministro no processo de internacionalização das empresas brasileiras e a estratégia da 
agência para promoção comercial da região do Agreste. "Vamos dar um banho de loja nas 
empresas e as deixaremos na cara do gol. Vamos convertê-los em exportadores”, disse. 

 
Para Oscar Rache, vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE), o 

lançamento do PNCE é um momento histórico. “Esse momento de crise não é motivo para 
desânimo. Temos que ter esperança. Crise é oportunidade. E estamos diante de uma grande 

oportunidade. O mercado é enorme para ser conquistado, e temos potencial”.  
 
A vice-reitora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Florisbela Campos, também 

parceira na iniciativa, acredita que “é importante trabalharmos para o desenvolvimento 
dessa região através das exportações”.  

 
Para o senador Douglas Cintra (PTB-PE), presente ao evento, o projeto vai garantir o maior 
desenvolvimento do polo de confecções da região. De acordo com o prefeito de Santa Cruz 

do Capibaribe, Edson Vieira (PSDB), “o lançamento do PNCE em Santa Cruz demonstra o 
potencial do polo de confecções da cidade”.  

 
O projeto 
No âmbito do PNCE, o ministro Armando Monteiro anunciou o início do trabalho de 

capacitação de 146 micro, pequenas e médias empresas de Santa Cruz do Capibaribe, 
Caruaru e Toritama que, ao final, estarão preparadas para exportar.  

 
O trabalho de preparação dessas empresas para o mercado internacional será feito por 
extensionistas do Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX), executado pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a coordenação da Apex-Brasil. O convênio 
entre o MDIC/Apex-Brasil e a UFPE foi assinado durante a cerimônia e terá vigência de 24 

meses.  
 
Na região do Agreste o foco principal será em empresas dos setores de têxteis e confecções. 

Empresas interessadas podem participar do evento desta sexta-feira, quando haverá, no 
período da tarde, atendimento específico sobre o programa.  

 
Nos demais dias, empresas da região do Agreste podem procurar o Núcleo Operacional do 
PEIEX que funcionará no campus da UFPE, em Caruaru. Ou entrar em contato com a Apex-

Brasil pelo e-mail apexbrasil@apexbrasil.com.br ou pelo site www.apexbrasil.com.br.  
 

 
 
 

 
 

 

http://www.apexbrasil.com.br/


Rio Tinto pode tirar Vale do 1º lugar em produção de minério 

25/01/2016 – Fonte: Exame.com 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Rio Tinto está prestes a empatar com a Vale – ou até mesmo desbancá-la – no posto de 

maior produtora de minério de ferro do mundo neste ano já que a mineradora com sede 
em Londres está expandindo a oferta enquanto sua concorrente enfrenta o impacto do 
rompimento da barragem da Samarco, sua joint venture, em novembro, no Brasil. 

 
As principais produtoras continuam aumentando a produção, mesmo com o colapso dos 

preços, buscando expandir a participação de mercado e reduzir os custos através da 
utilização total de suas redes de minas, ferrovias e portos. 
 

A Rio Tinto prevê que a produção de suas minas, incluindo as toneladas alocadas a 
parceiros, aumentará cerca de 7 por cento neste ano, para 350 milhões de toneladas, 

enquanto a Vale reduziu no mês passado sua estimativa para 2016, de 376 milhões de 
toneladas há um ano para 340 milhões a 350 milhões de toneladas.  

 
“É apenas uma mudança temporária enquanto não forem iniciadas as operações do projeto 
S11D da Vale, que é enorme”, disse Adrian Doyle, consultor sênior da CRU Group em 

Sidney, em entrevista por telefone. 
 

A Vale prevê que a produção se expandirá para 420 milhões a 450 milhões de toneladas 
em 2019 à medida em que a companhia aumentar a oferta, incluindo as 90 milhões de 
toneladas por ano do ativo S11D no norte do Brasil, que está programado para entrar em 

atividade no segundo semestre deste ano. 
 

Mercado reduz previsão para juro e aumenta a de inflação 

25/01/2016 – Fonte: O Globo.com 
 

Depois da mudança de tom do Banco Central — com a divulgação de uma nota do 
presidente, Alexandre Tombini, com comentários sobre as previsões do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) em relação à economia brasileira e a manutenção da taxa básica de 

juros (Selic) —, o mercado reviu as projeções para a taxa básica de juros e de inflação. 
 

A previsão para a taxa básica de juros no fim de 2016 caiu de 15,25% para 14,64%, 
segundo o Boletim Focus, do Banco Central, que reúne as estimativas das principais 
instituições financeiras. Para a média do ano, o mercado reduziu de 15,30% para 14,84%. 

 
Já a expectativa para a inflação foi ampliada de 7% para 7,23%, distanciando-se mais do 

teto da meta do governo para o ano, que é de 6,5%. Para 2017, a previsão de inflação 
subiu de 5,40% para 5,65%. 
 

Na semana passada, o Banco Central manteve a taxa básica de juros em 14,25%, dividido 
e sob pressão política para não aprofundar ainda mais a recessão econômica. A decisão foi 

marcada por polêmica.  
 
Na última terça-feira, o primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), 

o presidente do BC, Alexandre Tombini, divulgou um comunicado inédito, logo pela manhã, 
no qual classificou de “significativas” as mudanças nas previsões do Fundo Monetário 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/vale-pode-perder-1o-lugar-na-producao-de-minerio-de-ferro
http://www.exame.com.br/topicos/rio-tinto
http://www.exame.com.br/topicos/vale
http://oglobo.globo.com/economia/mercado-reduz-previsao-para-juro-aumenta-de-inflacao-18536798


Internacional (FMI) em relação à economia brasileira. Na nota, de apenas cinco linhas, ele 

ressaltou que o FMI atribui a fatores não econômicos as razões para a “rápida e 
pronunciada” deterioração das previsões. 

 
Um dia depois, o Copom acabou decidindo manter estável a taxa básica de juros da 
economia. Seis integrantes do Copom votaram pela estabilidade da taxa, enquanto outros 

dois defenderam alta dos juros para conter os preços. 
 

MUDANÇAS NO PIB 
O mercado também reviu as estimativas para o desempenho do Produto Interno Bruto 
(PIB). Para 2016, a previsão agora é de recessão de 3%, ante 2,99% no relatório anterior. 

Para 2017, o crescimento estimado foi reduzido de 1% para 0,80%. 
 

Ao mesmo tempo, foram ampliadas as projeções para o câmbio. Para o fim deste ano, a 
previsão subiu de R$ 4,25 para R$ 4,30. Para fim de 2017, passou de R$ 4,30 para R$ 
4,40.  

 

Será que os automóveis autônomos farão mesmo o caminho que você quer? 

25/01/2016 – Fonte: O Globo.com 

 

 
 

A tecnologia dos carros autônomos, veículos que dispensam a ação de um motorista para 
circularem em ruas e estradas, é a bola da vez no mundo automotivo. Várias montadoras 

têm projetos já bem desenvolvidos nesse sentido, assim como corporações tecnológicas, 
como o Google. 
 

Já existem, efetivamente, modelos capazes de circular autonomamente em determinados 
lugares – a Volvo (no alto), por exemplo, planeja colocar no mercado carros que “se 

dirigirem sozinhos” em algumas cidades e estradas suecas, devidamente preparadas para 
isso, já em 2017.  
 

Alguns outros detalhes importantes, porém, ainda não parecem ter sido resolvidos. Um 
deles é como fazer com que os motoristas dos carros particulares mantenham a necessária 

atenção ao que “o carro faz” e ao caminho para, em caso de necessidade, assumirem o 
comando e evitarem um acidente.  
 

Isso porque, mesmo em vias perfeitamente pavimentadas, mapeadas e sinalizadas, há um 
grau de imponderabilidade, de coisas totalmente imprevistas ou de falhas ainda não coberto 

pelos sistemas de inteligência artificial. 
 

 
 
Destaquei os carros particulares porque, deduzo eu, nos táxis ou equivalentes robotizados, 
essa questão não faz sentido. Pegar um deles, pagando a corrida, e ter de bancar o co-

piloto me soa inviável e absurdo. 

http://blogs.oglobo.globo.com/rebimboca/post/sera-que-os-automoveis-autonomos-farao-mesmo-o-caminho-que-voce-quer.html


 
 

Os táxis, aliás, são talvez o principal – e certamente o mais atraente – mercado para os 
carros autônomos. Não por acaso, a Uber está montando um centro de pesquisas 

totalmente dedicado ao desenvolvimento dos veículos auto-conduzidos, além de ter pré-
encomendado carros desse tipo que a Tesla pretende comercializar a partir de 2020. E sua 
principal rival nos EUA, a Lyft, recebeu da General Motors, há poucos meses, um 

investimento de 500 milhões de dólares com o mesmo objetivo. 
 

 
 

Epa! – o leitor mais antenado pode ter compreensivelmente exclamado após ler o parágrafo 
acima. Mas o Uber não é aquela empresa que se apresenta como uma ótima oportunidade 
para motoristas terem bom trabalho e remuneração?  

 
O que farão esses motoristas quando a frota passar a ser de modelos que dispensam sua 

função? Pelo visto, essa “fase humana” no Plano de Negócios da corporação é apenas 
transitória, um degrau em direção ao melhor retorno financeiro para seus acionistas. 
 

 
 
Por enquanto, o que há de concreto em termos operacionais reais são sistemas que 

permitem com que os motoristas descansem em vias expressas e estradas principais, nas 
quais não existam cruzamentos e que estejam perfeitamente sinalizadas.  
 

A já mencionada americana Tesla, ponta de lança em carros elétricos de luxo, já 
desenvolveu um piloto automático que, segundo li, já se sai muito bem nesses caminhos – 

mas nem tanto dentro de cidades ou em estradas secundárias.  
 
A Mercedes já fez testes bem sucedidos com protótipos do gênero, assim como 

concorrentes.  
 

E a Nissan, outra que é pioneira em modelos elétricos com seu best-seller Leaf (ao lado), 
divulgou agora em janeiro que planeja lançar 10 novos modelos com direção automatizada 
até 2020. 

 



 
 

Ou seja, em breve, dormir no volante pode deixar de ser um risco de vida para se tornar 
um hábito, até, saudável. Isso, claro, para quem não gosta de dirigir (deu para vislumbrar 

daí a minha expressão aborrecida?). 
 

 
 
Por outro lado, pensando um pouco dentro da lógica “Google”, que usa os dados do que 

você vê e busca na internet para lhe oferecer produtos e serviços em praticamente todas 
as janelas de navegação que você abre na tela, não duvido que um táxi ou mesmo carro 
comprado autônomo, acabemos sendo literalmente conduzidos por caminhos e até a 

destinos patrocinadores da empresa.  
 

Ou seja, você embarcará no automóvel auto-dirigido e ele, ao reconhecer o seu perfil, 
escolherá um trajeto que passa por lojas, shoppings etc. que, de alguma forma, o lembrem 

ou estimulem a consumir produtos ou serviços que ele “sabe” fazerem parte de seus 
hábitos.  
 

É também provável que, assim como a opção “navegação privativa” do browser de seu 
aparelho (tablet, PC ou smartphone), você tenha de acionar algum comando que desative 

essa intromissão, quem sabe, optando por pagar um pouco mais caro pela corrida em troca 
disso. Que tal? 
 

 
 

Volkswagen moderniza a fábrica de São José dos Pinhais com nova área de solda 

e montagem 

25/01/2016 – Fonte: CIMM 

 
A Volkswagen do Brasil investiu na modernização da fábrica de São José dos Pinhais, com 

a ampliação de áreas produtivas e a instalação de equipamentos de última geração para a 
fabricação do Novo Golf, um dos modelos mais inovadores da marca do mundo.  
 

Foi criada uma nova área de Armação, com equipamentos mais modernos e eficientes, que 
proporcionam a economia de até 30% no consumo de energia, em comparação com 

processos anteriores. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13908-volkswagen-moderniza-a-fabrica-de-sao-jose-dos-pinhais-com-nova-area-de-solda-e-montagem
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13908-volkswagen-moderniza-a-fabrica-de-sao-jose-dos-pinhais-com-nova-area-de-solda-e-montagem


Um novo processo de montagem de veículos também foi implementado, permitindo que os 

modelos da família Fox e o Novo Golf sejam produzidos na mesma linha, um fato inédito 
dentro do Grupo Volkswagen.  

 
Além disso, mais de 2.000 empregados participaram de programas de qualificação 
profissional para todos os postos de trabalho envolvidos na fabricação do Novo Golf, para 

assegurar a excelência da mão de obra na produção do modelo. 
 

“A fabricação do Novo Golf é mais um sinal do compromisso de longo prazo que a 
Volkswagen do Brasil tem com o País. Mesmo nesse cenário econômico desafiador, estamos 
mantendo nossos investimentos no desenvolvimento de novos produtos”, afirmou David 

Powels, CEO e Presidente da Volkswagen do Brasil. 
 

O Novo Golf é fabricado dentro do mais moderno conceito do Grupo Volkswagen, a 
estratégia modular MQB (Matriz Modular Transversal), que é uma nova arquitetura para a 
produção de veículos, já aplicada em modelos globais como o Passat e o Golf Variant.  

 
O conceito consiste na padronização do processo de manufatura nas fábricas do Grupo, 

estabelecendo, por exemplo, a mesma sequência de montagem e proporcionando como 
grande vantagem a redução do tempo de produção dos veículos. 

 
A MQB também permite compartilhar a base estrutural para o desenvolvimento de veículos 
de diferentes segmentos, gerando sinergia para todas as classes de automóveis. Essa base 

foi desenvolvida seguindo preceitos de baixo peso, utilizando aços de alta resistência que 
permitem aumentar a segurança e reduzir o peso total do veículo, o que colabora para a 

redução do consumo de combustível.  
 
A combinação de dimensões padronizadas e variáveis, outro benefício da MQB, reduz 

significativamente a complexidade da produção de um veículo, gerando melhora substancial 
no processo produtivo e economia de escala. 

 
Investimentos para a fabricação do Novo Golf 
Todas as áreas produtivas receberam investimentos para o início da fabricação do Novo 

Golf: na Armação, onde ocorre a montagem das carrocerias, foi instalada uma nova linha 
com 168 robôs de última geração.  

 
Entre os novos equipamentos, estão soldas a laser, que fazem a união das peças por meio 
de um feixe de luz, e um novo Eco Framer, moderno equipamento que faz a geometria da 

carroceria, com precisão de décimos de milímetro, e a colocação das laterais interna e 
externa, o que traz vantagens qualitativas.  

 
Os robôs, além de possuírem tecnologia avançada, são mais rápidos, menores, mais 
precisos e têm controles digitais de alta eficiência, o que resulta em economia de energia. 

Por conta disso, esses equipamentos são 25% mais eficientes energeticamente se 
comparados à geração anterior. 

 
Ainda na Armação, foram instaladas 145 pinças servo-pneumáticas utilizadas no processo 
de solda da carroceria, que são mais rápidas e 30% mais eficientes energeticamente. Elas 

também garantem 99% da eficiência do processo de união das peças, por meio de sistemas 
que já fazem a avaliação dos pontos trabalhados, no momento da solda. 

 
Além disso, os geradores da nova cabine de solda a laser, onde é realizada a soldagem do 
teto e das laterais do veículo, consomem apenas 15% da energia gasta pela tecnologia 

anterior. 
 

A Pintura também ganhou uma nova linha com robôs mais modernos para aplicação de 
PVC, Primer e Verniz, por possuírem maior precisão na aplicação dos materiais, esses 

equipamentos garantem a excelência qualitativa do processo produtivo. 



Na Montagem, a principal mudança ocorreu na área do Fahrwerk – onde é feita a união da 

parte motriz do veículo (motor, transmissão e suspensão) com a carroceria – processo que 
também é conhecido como “casamento”.  

 
Foi implementado um novo Fahrwerk, que permite que os modelos da família Fox e o Novo 
Golf sejam montados na mesma linha, um fato inédito dentro do Grupo Volkswagen.  

 
O novo sistema confere ainda mais precisão ao processo, além da rastreabilidade dos 

apertos de todos os parafusos utilizados nessa etapa.  
 
Para a instalação do novo Fahrwerk, foram trazidos mais de 60 containers com 

equipamentos da Alemanha, entre eles robôs de parafusamento, parafusadeiras, fusos, 
placas de montagem do conjunto motriz, elevadores de placas, mesas de transferência, 

manipuladores e sistemas de controles eletrônicos. 
 
Como funciona o Fahrwerk: 

A área do Fahrwerk é subdividida em três principais processos: Primeiro, ocorre a 
montagem do motor com câmbio e todos os periféricos do conjunto motriz. Em seguida, é 

feita a pré-montagem do chassi (eixos, tanque de combustível, suspensão, escapamento), 
e depois a união da parte motriz (motor, transmissão e suspensão) com a carroceria, 

processo que também é conhecido como “casamento”.  
 
Com o novo Fahrwerk, a unidade de São José dos Pinhais está alinhada à nova estratégia 

global da marca (MQB) e a linha de montagem preparada para fabricar novos produtos 
dentro deste conceito. 

 
Projeto foi desenvolvido com tecnologia digital inovadora 
O projeto da fabricação do Novo Golf em São José dos Pinhais foi desenvolvido com auxílio 

da Fábrica Digital, uma tecnologia do Grupo Volkswagen que consiste em um conjunto de 
softwares adaptados para simular virtualmente os processos produtivos, antes da 

implementação física.  
 
A “Fábrica Digital” foi utilizada na maior parte dos processos de adaptação da fábrica para 

receber o novo modelo, seja na implementação de novos equipamentos como na otimização 
do fluxo logístico, evitando um total de gastos da ordem de mais de R$ 4 milhões, que 

seriam utilizados com possíveis interferências e adaptações que deixaram de ser realizadas. 
 
A Fábrica Digital permite realizar simulações, que garantem a definição do melhor e mais 

robusto processo produtivo, minimizando o prazo de implementação, otimizando o tempo 
de fabricação e balanceamento da linha, além de promover a melhoria da ergonomia, 

levando à excelência os movimentos do trabalhador e gerando maior produtividade. 
 
Além da simulação dos processos produtivos, os postos de trabalho também foram 

avaliados no ambiente da Fábrica Digital, utilizando, entre diversos recursos, uma 
tecnologia presente em games.  

 
Esse recurso altamente tecnológico foi utilizado para garantir a ergonomia dos postos de 
trabalho na nova linha de produção, mantendo sempre o bem-estar dos colaboradores. O 

uso da tecnologia na produção automobilística é uma inovação da Volkswagen do Brasil que 
figura entre as melhores práticas do Grupo Volkswagen, em nível mundial. 

 
A tecnologia de games permite avaliar a ergonomia dos postos de trabalho da produção. 
Durante as análises, um colaborador simula o mesmo movimento necessário no processo 

produtivo. Com uma câmera, são captadas as imagens do operador em movimento; essa 
tecnologia permite que os ergonomistas avaliem se os movimentos são ergonômicos. 

 
Uma das principais vantagens é a praticidade de uso dessa tecnologia, cujo aparelho é 

transportado e montado facilmente, permitindo simulações rápidas. A utilização da 



tecnologia de games para aprimorar a ergonomia de postos de trabalho da produção da 

empresa é uma inovação criada pela equipe de Engenharia de Manufatura da Volkswagen 
do Brasil. 

 
Trajetória 
Atualmente, a unidade de São José dos Pinhais emprega mais de 3 mil pessoas, produzindo 

os modelos Fox, Fox BlueMotion, CrossFox, SpaceFox, Novo Golf e Audi A3 Sedan. Em 2014, 
a Volkswagen renovou toda a família Fox, que é referência em versatilidade, ergonomia, 

espaço interno, segurança e tecnologia em seu segmento. 
 

Resumo do Diário Oficial 

25/01/2016 – Fonte: CNI 
 
Atos do Poder Legislativo 

Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 
“Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019”. (Esta Lei e seus 

anexos serão publicados em Suplemento à edição do DOU de 14/01/2016). 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2016&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2016&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=64

