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 ALTA DO DÓLAR FAZ INDÚSTRIA NACIONALIZAR PEÇAS 

 GM DEMITE 517 QUE ESTAVAM COM CONTRATO SUSPENSO, AFIRMA 

SINDICATO 

 FORD ANUNCIA NOVO PRAZO PARA ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO 

VOLUNTÁRIA NA BAHIA 

 FALTA DE PEÇAS FAZ VOLKSWAGEN SUSPENDER PRODUÇÃO EM TAUBATÉ, SP 

 TARIFA DE R$ 3,70 A PARTIR DESTA SEGUNDA NÃO SIGNIFICA CALMARIA 

NO TRANSPORTE 

 GRUPO VAI A BRASÍLIA CONTRA FECHAMENTO DE USINA DA PETROBRAS NO 

PR 

 MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL INFLAM GASTOS COM LOGÍSTICA 

 MERCADO DE TECNOLOGIA VAI CRESCER MENOS NESTE ANO, APONTA IDC 

 CEO DA VW TRUCK & BUS MANTÉM APOSTA NO BRASIL 

 QUANTO MAIS ALTO O DÓLAR, MENOR SERÁ O IMPOSTO DE RENDA SOBRE A 

REPATRIAÇÃO 

 BRASIL NÃO CONSEGUIRÁ IMPORTAR DESINFLAÇÃO GLOBAL COMO ESPERA O 

BC 

 AEROVIÁRIOS E AERONAUTAS ENTRAM EM GREVE EM VÁRIOS ESTADOS NA 

PRÓXIMA QUARTA (3); PARANÁ ESTÁ NA LISTA 

 COPEL LANÇA NOVA EMPRESA PARA COMERCIALIZAR ENERGIA 

 AJUSTE DE ESTOQUES IMPULSIONA AUMENTO DE CONFIANÇA DA INDÚSTRIA 

 APOSTA DE BARBOSA NA VOLTA DO CRESCIMENTO DIVIDE ECONOMISTAS 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/alta-do-dolar-faz-industria-nacionalizar-pecas-6embfi4voml0tav541at787w0
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/gm-demite-517-que-estavam-com-contrato-suspenso-afirma-sindicato-eab5xgkf1p5v96o8xbjn60d80
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/gm-demite-517-que-estavam-com-contrato-suspenso-afirma-sindicato-eab5xgkf1p5v96o8xbjn60d80
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/931245/?noticia=FORD+ANUNCIA+NOVO+PRAZO+PARA+ADESAO+A+PROGRAMA+DE+DEMISSAO+VOLUNTARIA+NA+BAHIA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/931245/?noticia=FORD+ANUNCIA+NOVO+PRAZO+PARA+ADESAO+A+PROGRAMA+DE+DEMISSAO+VOLUNTARIA+NA+BAHIA
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/01/falta-de-pecas-faz-volkswagen-suspender-producao-em-taubate-sp.html
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/tarifa-de-r-370-a-partir-desta-segunda-nao-significa-calmaria-no-transporte-e4wrghzsdcyg8h4ffiypw1blc
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/tarifa-de-r-370-a-partir-desta-segunda-nao-significa-calmaria-no-transporte-e4wrghzsdcyg8h4ffiypw1blc
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/grupo-vai-a-brasilia-contra-fechamento-de-usina-da-petrobras-no-pr-81pwlhxa2wd06id37npwclk34
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/grupo-vai-a-brasilia-contra-fechamento-de-usina-da-petrobras-no-pr-81pwlhxa2wd06id37npwclk34
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mao-de-obra-e-combustivel-inflam-gastos-com-logistica-9gnnygjd044scozd9b5wi5ddc
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mercado-de-tecnologia-vai-crescer-menos-neste-ano-aponta-idc-a4l9bijn93l0n0tve4bvzwik0
http://www.usinagem-brasil.com.br/10555-ceo-da-vw-truck-bus-mantem-aposta-no-brasil/pa-1/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/quanto-mais-alto-o-dolar-menor-sera-o-imposto-de-renda-sobre-a-repatriacao-976l4jr4ge3x5jjlgj69xmk8g
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/quanto-mais-alto-o-dolar-menor-sera-o-imposto-de-renda-sobre-a-repatriacao-976l4jr4ge3x5jjlgj69xmk8g
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasil-nao-conseguira-importar-desinflacao-global-como-espera-o-bc-9l2jy7nwwpntlsavr499wlfcg
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasil-nao-conseguira-importar-desinflacao-global-como-espera-o-bc-9l2jy7nwwpntlsavr499wlfcg
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/aeroviarios-e-aeronautas-entram-em-greve-em-varios-estados-na-proxima-quarta-3-parana-esta-na-lista-cyqgwgri19zew5xvwor1xdipc
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/aeroviarios-e-aeronautas-entram-em-greve-em-varios-estados-na-proxima-quarta-3-parana-esta-na-lista-cyqgwgri19zew5xvwor1xdipc
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/copel-lanca-nova-empresa-para-comercializar-energia-ddqwkp6q4bf2f0sef6c3m806o
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ajuste-de-estoques-impulsiona-aumento-de-confianca-da-industria-eu7104as8wghbe42tmaen4f74
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/aposta-de-barbosa-na-volta-do-crescimento-divide-economistas-7702yh03l2lbr9lu0dru3vu28


 PARA ECONOMISTA DO ITAÚ, DESACELERAÇÃO DA CHINA DEIXA BRASIL 

ÓRFÃO 

 IMPOSTOS PAGOS POR BRASILEIROS CHEGAM A R$ 200 BILHÕES EM 

APENAS UM MÊS 

 NAVEGAÇÃO NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ É LIBERADA ANTES DA DATA 

PREVISTA 

 CNPE CRIA COMITÊ TÉCNICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 GRUPO DE TRABALHO SERÁ CRIADO PARA REAQUECER COMÉRCIO ENTRE 

BRASIL E VENEZUELA 

 EMPRESA DIZ QUE DECISÃO DO FECHAMENTO DA UNIDADE DE CAXIAS É 

IRREVERSÍVEL 

 RANDON INICIA PRODUÇÃO DE NOVA CARROCERIA EM FÁBRICA PAULISTA 

 VOLKSWAGEN NEGA ESTAR SOB PRESSÃO PARA VENDER DIVISÃO DE 

CAMINHÕES 

 MUDANÇA NO GOVERNO ARGENTINO ANIMA MULTINACIONAIS BRASILEIRAS 

 'DESEMPREGO DE PATRÕES' CRESCE EM RITMO MAIOR QUE O DE 

EMPREGADOS 

 ARTIGO: O ANO DOS NOVOS MOTORES 

 KTM DUKE 390 É MONTADA EM MANAUS COM PEÇAS IMPORTADAS DA 

ÍNDIA 

 SEM RECUPERAÇÃO, SETOR CONTINUA DEMITINDO 

 S&P CORTA RATING DA CSN PARA "B+" E MANTÉM PERSPECTIVA 

NEGATIVA 

 ACORDOS SÃO ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR EXPORTAÇÃO 

 PIB DO BRASIL DEVE CRESCER EM 2017 COM IMPULSO DE EXPORTAÇÕES E 

PLANO DE CONCESSÃO 

 CAI O NÚMERO DE EMPRESAS AUTUADAS POR FALTA DE FGTS 

 CORRUPÇÃO ELEVA PROCESSOS CONTRA EMPRESAS BRASILEIRAS NOS EUA 

 RENAULT ABRE 1ª FÁBRICA NA CHINA APESAR DE ESTAGNAÇÃO DO MERCADO 

 INDÚSTRIAS DO LESTE DO RJ OPERAM COM METADE DAS MÁQUINAS, DIZ 

FIRJAN 
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Alta do dólar faz indústria nacionalizar peças 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Empresas buscam fornecedores no Brasil para driblar escalada da moeda 
norte-americana 
 

A alta de 48% do dólar em 2015 encareceu as importações e afetou diretamente parte 

da indústria que depende de matéria-prima fabricada no exterior. A incerteza em torno 
do câmbio levou empresas a iniciar um movimento de nacionalização de componentes 

e insumos. 
 
A Daiken, que fabrica elevadores e plataformas de acessibilidade em Colombo,na 

Grande Curitiba, substituiu fornecedores estrangeiros por nacionais logo no início do 
ano passado. Antes, até 30% dos componentes usados na fábrica vinham da China. 

 
“Quando o dólar começou a escalar, buscamos fornecedores nacionais e algumas coisas 
começamos a fabricar aqui mesmo. Hoje conseguimos atingir a taxa de 10% de 

componentes importados”, afirma Fabricio Serbake, diretor comercial da Daiken. 
 

A nacionalização deixou a linha de produtos da empresa mais competitiva, já que ela 
conseguiu segurar os preços no patamar em que estavam. Estimativas do diretor 
comercial mostram que, se as taxas de importação tivessem sido mantidas, seria 

necessário um ajuste de 15% nos valores. “Neste ano vamos aumentar preços em torno 
de 6%, mas por conta de mão de obra e serviços”, diz Serbake. 

 
Segundo o dado mais atualizado do coeficiente de penetração de importações da 
indústria geral, medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a tendência de 

crescimento dos importados, na série a preços constantes, começou a se reverter. No 
terceiro trimestre de 2015, o indicador caiu de 23,1% para 22,8%, dando sequência ao 

recuo iniciado no trimestre anterior. 
 
Segundo a CNI, a baixa reflete dois fatores. O primeiro é a redução das quantidades 

importadas, reflexo da alta do dólar, com substituição por produção doméstica. O 
segundo fator é o recuo na importação de produtos intermediários – que são uma 

parcela significativa das importações totais – provocado pela baixa da produção 
industrial brasileira. 

CÂMBIO 

EM 01/02/2016  

 Compra Venda 

Dólar 4,006 4,007 

Euro 4,366 4,368 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/alta-do-dolar-faz-industria-nacionalizar-pecas-6embfi4voml0tav541at787w0


Michael Kuester, presidente da DAF Caminhões Brasil, subsidiária da norte-americana 

Paccar, conta que a alta do dólar no ano passado acelerou o processo de nacionalização 
das duas linhas de caminhões produzidas na fábrica de Ponta Grossa, nos Campos 

Gerais, a XF105 e CF85. 
 
“A desvalorização do real nos impactou de forma séria. Em média, 40% dos custos dos 

caminhões vinham de produtos importados e isso nos forçou a acelerar o processo de 
nacionalização”, conta Kuester. 

 
A linha CF85 foi recentemente credenciada no programa Finame, do BNDES, após a 
montadora alcançar um índice de nacionalização de peças e componentes de 68%, 

atendendo às exigências do BNDES e do programa Inovar-Auto.  
 

Fornecedores reativam fábricas paradas 
Lauro Pastre Júnior, diretor da Pastre, que fabrica implementos rodoviários em Quatro 
Barras, na RMC, lembra que antes da abertura do mercado para os produtos 

importados, todos os fornecedores da empresa eram nacionais. 
 

“Depois disso, com o câmbio favorável e a expansão chinesa, todo mundo começou a 
trazer produtos de fora. Nessa fase, muitas indústrias nacionais, que antes apenas 

produziam, começaram a importar produtos e revender. Agora está acontecendo o 
contrário”, diz. 
 

Segundo Pastre, a movimentação do dólar faz com que alguns fornecedores reativem 
parte das fábricas paradas. “Está valendo a pena. O produto nacional já está mais 

competitivo que o importado. Além disso, tem também a facilidade, já que não depende 
de alfândega e outras burocracias”, afirma. 
 

Importados representavam 30% do total de componentes para a fabricação dos 
semirreboques da empresa. “Hoje reduzimos em cerca de 70% nossa dependência de 

importados”, diz.  
 

 
 



GM demite 517 que estavam com contrato suspenso, afirma sindicato 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
A General Motors (GM) demitirá 517 funcionários que estavam desde agosto de 2015 

com o contrato de trabalho suspenso (lay-off), segundo o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos. Os trabalhadores foram informados da demissão por 

telegrama enviado pela montadora na sexta-feira (29), ainda de acordo com o sindicato.  
 
Antônio Ferreira de Barros, presidente do sindicato, manifestou-se contrariamente às 

demissões e disse que um número maior de pessoas deveria retornar à fábrica nesta 
segunda (1º), quando vence o prazo do acordo que estabeleceu o lay-off.  

 
Ainda, segundo o sindicato, a GM afirmou que 45 voltariam às atividades. Outros 68 

continuariam em “processo de análise”. Somados, seriam 630 funcionários em lay-off 
mas, em agosto, eles eram 798. A diferença, ainda segundo o sindicato, teria sido 
demitida.  

 
A entidade pede explicações à montadora. Quando o acordo do lay-off foi fechado no 

Tribunal Regional de Trabalho da 15ª Região, a GM se comprometeu a abrir um 
Programa de Demissão Voluntária (PDV) e só poderia demitir alguém em lay-off se um 
trabalhador da ativa aderisse ao PDV.  

 
No lay-off, o trabalhador tem o contrato suspenso e deixa de ir à empresa, mas recebe 

salário, pago em parte pelo governo com verbas do fundo de amparo ao trabalhador e 
completado com recursos da empresa.  
 

O sindicato tenta marcar uma reunião com a montadora ainda nesta semana.  Até a 
publicação desta reportagem, a Folha não conseguiu confirmar os cortes com a General 

Motors.  
 
Mau momento 

Os cortes da GM, se confirmados, são mais um capítulo do mau momento das 
montadoras no país. A indústria automobilística eliminou, no ano passado, 14.732 

postos de trabalho, de acordo com dados da Anfavea (associação dos fabricantes de 
veículos).  
 

Os cortes representam uma queda de 10,2% no emprego do setor e as montadoras 
fecharam 2015 empregando 129.776 trabalhadores, que é o mesmo patamar de 2009.  

 
A produção de carros novos e veículos pesados caiu 22,8% em 2015 na comparação 
com 2014, voltando ao nível de 2006. As vendas recuaram ainda mais, 26,6%, e 

tiveram o pior ano desde 2008.  
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/gm-demite-517-que-estavam-com-contrato-suspenso-afirma-sindicato-eab5xgkf1p5v96o8xbjn60d80


Ford anuncia novo prazo para adesão a programa de demissão voluntária na 
Bahia 

 01/02/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
A Ford informou na sexta-feira, 29, que decidiu abrir um novo prazo para que os 
funcionários da fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia, possam aderir ao 

Programa de Demissão Voluntária (PDV), entre os dias 1 e 5 de fevereiro.  
 

Desde que a empresa anunciou o fim da produção no turno da noite, em novembro, é 
a segunda vez que o PDV é colocado à disposição dos trabalhadores da unidade baiana. 
 

Na primeira vez, o PDV ficou à disposição entre os dias 4 e 15 de janeiro, mas a procura 
foi baixa. A Ford diz que não há uma meta para a adesão de trabalhadores, mas afirma 

que, no primeiro período, a adesão ficou "muito aquém do esperado".  
 
Ao abrir um novo período, a montadora busca atrair a adesão de mais empregados. A 

intenção é adequar o número de trabalhadores à nova realidade da fábrica, que não 
terá mais o turno da noite a partir de março. 

 
A fábrica de Camaçari conta hoje com 4.712 empregados e é responsável por produzir 

os modelos Ka e EcoSport. A Ford não informa qual é o seu excedente da força de 
trabalho, mas afirma que o fim da produção no turno da noite deve afetar, entre 
funcionários próprios e de fornecedores, um total de 2 mil trabalhadores. Em setembro 

e outubro, a Ford chegou a dar férias coletivas para 6,8 mil operários. 
 

Falta de peças faz Volkswagen suspender produção em Taubaté, SP 

 01/02/2016 – Fonte: G1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A Volkswagen suspendeu o 2º turno de produção e dispensou do expediente cerca de 
2,4 mil funcionários da fábrica de Taubaté na sexta-feira (29) por meio de um 

mecanismo chamado 'day off ' (dia de folga). 
 
O Sindicato dos Metalúrgicos informou que a paralisação acontece por conta da falta de 

peças para a produção dos veículos. A peça que está em falta não foi informada pela 
multinacional mas, segundo a entidade, seriam bancos. 

 
A unidade da montadora no Vale do Paraíba fabrica os modelos Gol, Up! e Voyage e 
emprega cerca de 4,6 mil trabalhadores. 

 
Segunda-feira 

Apesar da dispensa do 2º turno nesta sexta-feira, o primeiro turno produziu 
normalmente. Na próxima segunda-feira (1º), os operários do primeiro turno também 
devem ser dispensados, de acordo com o sindicato, pelo mesmo motivo.  

 
A medida deve atingir cerca de 2,2 mil operários. 
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Os trabalhadores dispensados não terão descontos nos salários e a folga vai ser 

convertida em banco de horas. A Volkswagen foi procurada, mas preferiu não 
manifestar sobre o assunto. 

 

Tarifa de R$ 3,70 a partir desta segunda não significa calmaria no transporte 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Andar de ônibus em Curitiba está 40 centavos mais caro a partir desta segunda-feira 

(1.º). O reajuste de tarifa, anunciado pela Urbs na última semana, eleva para R$ 3,70 
o valor da passagem na capital.  
 

Na região metropolitana, a Comec também aumentou o preço da passagem – que varia 
de R$ 3,70 até R$ 5,70, nas linhas metropolitanas não integradas. O problema é que, 

apesar de o cidadão já pagar mais pelo serviço, isso não significa calmaria no sistema. 
 

O impasse do setor tem relação com o atraso do pagamento de trabalhadores por falta 
de dinheiro no caixa das empresas – e essa conta ainda não está equacionada. 
 

R$ 2,50 
é o novo valor da tarifa domingueira para os ônibus urbanos de Curitiba e das linhas 

metropolitanas integradas. 
 
Isso quer dizer que um novo aumento da passagem não está descartado, porque o 

reajuste salarial dos trabalhadores ainda não foi definido, embora uma proposta inicial 
de reposição da inflação já tenha sido rejeitada. Esse porcentual é central para calcular 

o custo total do sistema, que vai definir a tarifa técnica.  
 
Ainda, a aparente arrecadação extra de 43 centavos – diferença entre os R$ 3,70 pagos 

pelo usuário e os R$ 3,27 repassados para as empresas – pode minguar. A Urbs já 
admitiu que o dinheiro, que vai para o Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC), será 

usado para garantir o caixa do pagamento retroativo ao aumento salarial dos motoristas 
e cobradores.  
 

O extra pode ser ainda menor, porque há tendência de queda na quantidade de 
passageiros transportados. Isso impacta a conta diretamente, já que a remuneração 

das empresas é o custo total dividido pela quantidade de passageiros pagantes. 
 
O sindicato que representa as empresas do sistema, o Setransp, afirma que a projeção 

de passageiros é crucial. “Atualmente, a diferença entre o total de passageiros projetado 
e o realizado é de 1 milhão a menos por mês. Isto é, são R$ 3 milhões por mês que 

deixam de ser arrecadados, embora o custo de operação se mantivesse o mesmo”, 
afirma em nota.  
 

O Setransp ainda diz que espera a definição da tarifa técnica para saber se ela cobre a 
programação de serviço que é repassada pela Urbs às empresas, e engloba a 

quilometragem percorrida, quantidade de carros nas ruas e de funcionários envolvidos 
na operação. Em 2015, as empresas sinalizaram que precisariam receber quase R$ 4 
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por passageiro transportado para manter a operação viável. O valor continua sendo 

superior ao cobrado do usuário, o que indica que haveria necessidade de uma 
complementação, via subsídio municipal ou novo reajuste. Essa definição sai até 26 de 

fevereiro – e até lá o passageiro vai continuar pagando R$ 3,70 e torcendo para que a 
tarifa não suba de novo. 
 

Degrau tarifário na RMC 
Os usuários da Rede Integrada de Transporte Metropolitana (RIT/M) têm uma nova 

expressão para acrescentar ao vocabulário do transporte: degrau tarifário. A partir de 
hoje, passa a valer um reajuste escalonado nas tarifas de quem vem da região 

metropolitana para Curitiba.  
 
A escala foi definida de acordo com a distância da cidade até a capital: serão quatro 

degraus, que deixam a passagem custando R$ 3,70 (Campo Magro, Campo Largo, 
Araucária e Pinhais), R$ 3,80 (São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Colombo), 

R$ 3,90 (Piraquara e Fazenda Rio Grande) e R$ 4,70 (Bocaiuva do Sul, Contenda, 
Itaperuçu e Rio Branco do Sul).  
 

O aumento só vale quando esses passageiros embarcam na RMC. Quando eles voltarem 
para casa e entrarem em um ônibus urbano, para então faze r a integração com outra 

linha metropolitana, vão pagar só os R$ 3,70. 
 

Grupo vai a Brasília contra fechamento de usina da Petrobras no PR 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
Representantes de São Mateus do Sul, cidade no Sul do Paraná, vão se reunir com o 
ministro de Minas e Energia, Carlos Eduardo de Souza Braga, para pedir a manutenção 

da unidade de exploração de xisto da Petrobras, a Six, na cidade. A audiência será na 
próxima quarta-feira (4), em Brasília, e contará com algumas lideranças políticas que 

se posicionaram contra o fechamento, como o do deputado estadual Hussein Bakri.  
 
Também foi criada uma frente política liderada pela senadora Gleisi Hoffmann e 

composta pelo deputado João Arruda, líder da bancada dos deputados federais do 
Paraná na Câmara, e pelo ex-integrante do Conselho Administrativo da Petrobras Márcio 

Zimmermann.  
 
A ameaça do fechamento da unidade foi levantada no início do mês, pelo vereador Omar 

Picheth. Ele afirma que os investimentos na Six estão em queda e que há um grupo de 
estudos técnicos que analisa o desempenho da unidade e sua viabilidade. 

 
A assessoria da Petrobras nega a existência de qualquer grupo de estudos. A empresa 
informou, apenas, que irá fechar por aproximadamente 30 dias para manutenção, a 

partir de 13 de fevereiro. O intervalo de parada é chamado de Oil to Oil e já foi realizada 
na unidade anteriormente.  
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Mão de obra e combustível inflam gastos com logística 
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O cenário de recessão, com baixo investimento e queda no consumo, ajudou a 

potencializar os gastos do setor produtivo com logística. 
 
No ano passado, quase 12% da receita das empresas foi consumida com despesas de 

transportes e armazenagem, segundo levantamento feito pela Fundação Dom Cabral, 
com 142 empresas de 22 segmentos industriais. Em 2012, esse porcentual estava na 

casa de 10,54% e em 2014, em 11,5%. 
 
Na média, os custos do ano passado tiveram um avanço real (descontada a inflação) 

de 1,8% comparado ao do ano anterior. Em alguns setores, no entanto, o aumento das 
despesas com logística foi mais perverso e corroeu de forma expressiva o ganho das 

companhias. 
 
No setor de metalmecânica, os gastos cresceram 60% (de 5% para 8,01%); na 

mineração, 58% (de 8,5% para 13,43%); farmacêutico e cosméticos, 56% (de 5% para 
7,79%); e papel e celulose, 48% (de 13% para 19,25%). 

 
“Houve uma combinação muito desfavorável para as empresas em 2015: as receitas 

caíram e os custos logísticos continuaram a subir”, diz o professor da Fundação Dom 
Cabral, Paulo Resende, um dos coordenadores do levantamento. 
 

Segundo ele, os gastos com logística subiram mais entre as empresas com faturamento 
entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão. Para esse grupo de companhias, os custos 

avançaram 30%. 
 
Resende destaca que entre os fatores que mais influenciaram na evolução dos gastos 

com logística estão o aumento da burocracia, restrição para distribuição nas regiões 
metropolitanas, custo com mão de obra especializada, aumento dos preços dos 

combustíveis e falta de infraestrutura de apoio nas estradas, que tem um peso forte 
nas despesas logísticas. 
 

Entre as empresas pesquisadas pela Fundação Dom Cabral, 80% afirmaram que 
usavam, predominantemente, o transporte rodoviário para movimentar suas cargas, 

sejam de produtos acabados ou de matéria-prima.  
 
O problema é que, com o ajuste fiscal do governo federal, os investimentos em 

infraestrutura rodoviária despencaram. 
Houve uma combinação muito desfavorável para as empresas em 2015: as receitas 

caíram e os custos logísticos continuaram a subir.  
 
O orçamento caiu de R$ 22 bilhões para R$ 15 bilhões. E apenas 15% desse montante 

foi pago, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Resultado: 
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57% das estradas pavimentadas continuam em condições ruins e elevando os gastos 

das empresas. 
 

“A cada ano nossa infraestrutura fica mais deficitária e nosso custo logístico piora”, diz 
o diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), José Ricardo Roriz.  

 
Segundo ele, o Brasil precisaria investir, ao menos, duas vezes mais do que o volume 

atual só para manter a infraestrutura. “Isso sem contar o que seria necessário para 
melhorar a qualidade das estradas, portos e ferrovias.” 
 

Segundo ele, até 2014, o país gastava US$ 2.224,40 por contêiner exportado enquanto 
o custo dos concorrentes foi de US$ 1.058,05 e dos países mais competitivos, como 

EUA, Cingapura, Japão e Coreia do Sul, de US$ 1.003,37. “A tendência é piorar, pois 
continuamos sem investir em infraestrutura.” 
 

O professor da Dom Cabral concorda. Ele explica que o avanço de 1,8% do custo médio 
em 2015 só não foi maior porque alguns setores apresentaram recuo nos gastos. A 

queda, no entanto, não é uma boa notícia, diz Resende.  
 

Ele explica que muitas empresas, ao perceberem redução na receita, cortaram custos 
e desmobilizaram toda infraestrutura de transporte, fechando armazéns, vendendo 
frotas de veículos e terceirizando toda a parte de transportes. Com isso, o custo fixo da 

logística passa a ser uma despesa variável. 
 

US$ 2.224 
por contêiner exportado foi o gasto médio das companhias brasileiras em 2014. O custo 

dos principais concorrentes foi de US$ 1.058 e o dos países mais competitivos, de US$ 
1.003 
 

Adriano Thiele, diretor executivo de operações da JSL, uma das maiores empresas de 
logística do País, confirma essa tendência: “Esse movimento tem sido comum nos 

momentos de dificuldade econômica, em que as empresas precisam aumentar a 
eficiência.”  
 

Segundo ele, o grupo, que tem crescido 26% ao ano, vem conquistado novos contratos 
com empresas que já são clientes. “Sempre começamos com operações pequenas e, 

aos poucos, vamos assumindo outros serviços. Assim, eu fico com o custo fixo dele.” 
 
Para o professor Paulo Resende, num primeiro momento, essa migração pode 

representar vantagens. Mas, quando a economia reagir, as empresas terão dificuldade 
para retomar esses ativos, pois perderam capacidade logística. Além disso, com a 

atividade aquecida, a demanda por serviços de transporte aumenta e os custos tendem 
a subir. 
 

Mercado de tecnologia vai crescer menos neste ano, aponta IDC 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

A queda na comercialização de dispositivos e a transição no segmento de 
telecomunicações devem restringir o crescimento do mercado de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) em 2016.  
 
De acordo com a consultoria IDC Brasil, a expansão projetada para o ano é de 2,6%, 

apoiada por internet das coisas, serviços em nuvem (Cloud), pagamentos móveis e big 
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data. Ainda assim, trata-se de um ritmo mais fraco que a estimativa de cerca de 5% 

para 2015. 
 

As vendas em 2016 devem ficar em torno de 40 milhões de celulares, seis milhões de 
PCs e cinco milhões de tablets, correspondentes a baixas anuais de cerca de 10%, 30% 
e 30%, respectivamente, afirmou o gerente de consultoria e pesquisa de consumo, 

Reinaldo Sakis.  
 

Apesar da baixa no volume, o executivo explicou que as quedas em valor são menos 
acentuadas, uma vez que os consumidores estão preferindo comprar equipamentos 
mais avançados. 

 
“Vai ser um ano difícil porque não vamos vender 50 milhões ou 60 milhões de celulares 

como se falava há algum tempo. Já chegamos a ter números muito altos por causa da 
vontade dos usuários. Mas motivos econômicos, de mercado e o dólar alto estão 
atrapalhando a venda de dispositivos”, afirmou o executivo. Ele ressaltou, no entanto, 

que o Brasil ainda é o sexto maior mercado de celulares do mundo, ao mesmo tempo 
em que se posiciona como oitavo em PCs e décimo em tablets. 

 
Reinaldo Sakis contou ainda que, em conversas com empresários, os números da IDC 

Brasil foram considerados cautelosos e que as vendas no segundo semestre tendem a 
ser melhores, por causa de datas comerciais, como Black Friday e Natal. Entretanto, 
Sakis ainda evita estimar um horizonte de recuperação e crescimento para o comércio 

de dispositivos. 
 

Outro segmento que deve enfrentar dificuldades em 2016 é o de telecomunicação. Para 
o gerente da área na IDC Brasil, João Paulo Bruder, o mercado de serviços corporativos 
(business) fechará 2016 com uma queda de 0,5% em comparação com 2016. Esse 

movimento é decorrente de perdas em serviços de voz fixa e móvel, o que não deve 
ser compensado pelo crescimento em dados e datacenters. 

 
Com isso, as operadoras serão forçadas a investir mais em infraestrutura de redes, com 
foco na transmissão de dados sobre 3G e LTE Advanced. O único lado positivo para as 

operadoras no momento de transição em telecomunicações é o aumento da contratação 
de serviços pós-pagos, que possuem ticket maior e geram previsibilidade para as 

empresas. 
 
Fatores de ajuda 

Dentre os fatores que devem apoiar o mercado de TIC, os executivos citaram internet 
das coisas, serviços em nuvem (Cloud) e pagamentos móveis. João Paulo Bruder 

explicou que, em 2016, mais de 30% de todas as operações financeiras serão feitas a 
partir de pagamentos móveis, o que inclui aplicativos de celular para serviços bancários, 
de transporte e compra de presentes, por exemplo. Para efeito de comparação, essa 

fatia chegava a 10% em 2014 e atingia cerca de 2% em 2012. 
 

O movimento em pagamentos móveis deve ser direcionado por um aumento da 
população bancarizada no País, ou seja, pessoas que possuem contas em bancos, ao 
mesmo tempo em que a oferta de internet 4G cresce no Brasil e os celulares em 

operação apresentam capacidade maior de implementar esses processos. 
 

Os executivos do IDC também apontaram, diante da crise econômica nacional, que os 
setores de tecnologia das empresas sofrerão uma pressão crescente de áreas de 
negócios, uma vez que essa será uma das grandes soluções para aumento de eficiência 

e diferenciação competitiva.  



“As empresas perceberam que só reduzir o custo não funciona, porque volta em dobro 

no futuro. A busca hoje é por eficiência e diferenciação ao modificar processos”, afirmou 
o gerente da área de enterprise, Pietro Delai. 

 

CEO da VW Truck & Bus mantém aposta no Brasil 

 01/02/2016 – Fonte: Usinagem Brasil  

 

 
 

 “O Brasil é e continuará sendo um dos nossos mais importantes mercados em 
expansão”, afirmou Andreas Renschler, CEO da Volkswagen Truck & Bus, holding das 

marcas de veículos comerciais do grupo VW, e membro da diretoria da Volkswagen AG, 
segundo comunicado oficial distribuído à imprensa no dia 26 de janeiro. 
 

O executivo lembra que o negócio de veículos comerciais é cíclico e sujeito a flutuações, 
ainda mais nas economias dos países emergentes. “Os mercados sul-americanos nos 

trouxeram grandes alegrias no passado - e o farão novamente no futuro. Tenho certeza 
disso”, afirmou Renschler. 
 

Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, se mostrou muito satisfeito com o 
reconhecimento às contribuições do mercado latino. “Essa é uma demonstração de 

confiança da holding no Brasil e na América Latina”, disse.” Mesmo diante das condições 
desafiadoras da indústria, mantemos nossos planos de investimento na região e 

defendemos nossa posição de liderança”. 
 
Em 2015, a MAN Latin America garantiu à holding Volkswagen Truck & Bus a liderança 

no mercado de caminhões no Brasil, apesar do momento difícil pelo qual passa o 
segmento. Com as marcas Volkswagen e MAN, a montadora manteve a primeira posição 

no ranking pelo 13º ano consecutivo.  
 
A montadora cita dados da Anfavea, segundo os quais os novos licenciamentos das 

marcas Volkswagen e MAN somaram 19.543 caminhões. Já no segmento de ônibus, a 
MAN Latin America ficou em segundo lugar, com 3.659 emplacamentos. 

 
“No ano passado, a demanda por veículos comerciais teve uma queda drástica devido 
à crise econômica no Brasil. O fato de que os nossos colegas do Brasil conseguiram 

defender sua posição como líderes do mercado neste ambiente extremamente inóspito 
é um resultado brilhante”, disse Andreas Renschler, que também é o presidente do 

comitê Sul-Americano da Federação das Indústrias Alemãs (BDI).  
 

Quanto mais alto o dólar, menor será o Imposto de Renda sobre a repatriação 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
  
A alta do dólar se transformou em vantagem tributária para os brasileiros interessados 

em regularizar patrimônio não declarado no exterior. O projeto, já sancionado pela 
presidente Dilma Rousseff, determina que os valores sejam convertidos para reais com 
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base no dólar de 31 de dezembro de 2014 (R$ 2,66). O resultado é que, com a moeda 

americana hoje próxima de R$ 4, a alíquota efetiva cai de 30% para 20%. Quanto maior 
a valorização da divisa, menor será o “pedágio” pago para repatriar valores e conseguir 

a anistia para certos crimes financeiros e tributários. 
 
A adesão ao programa, que ainda depende da regulamentação da Receita Federal, deve 

ir até meados de outubro. Até lá, a previsão do mercado financeiro é de que o dólar se 
aproxime de R$ 4,30 - patamar que reduziria ainda mais a alíquota real: para 18,56%. 

 
“O governo precisava criar um corte, por isso o uso do dólar de 2014. E não era possível 
estabelecer esse ponto em 31 de dezembro de 2015, pois a lei já estava em tramitação 

no ano passado”, diz a tributarista Elisabeth Libertuci. 
 

Mesmo com esse efeito do câmbio, há críticas à multa e ao imposto aplicados (cada um 
com alíquota de 15%). “A taxa é bastante alta.  
 

Em muitos outros países onde houve a possibilidade de regularização de ativos, a 
alíquota foi muito menor. E mesmo que seja 20%, não é baixa”, pondera o advogado 

Sérgio Rosenthal, que diz já ter recebido mais de cem pessoas em seu escritório 
interessadas no projeto de repatriação. 

 
Além de valores depositados em instituições financeiras internacionais, é possível 
regularizar veículos, aeronaves, embarcações e imóveis. No caso dos investimentos, é 

preciso solicitar ao banco um documento com o saldo em 31 de dezembro de 2014.  
 

Já em relação aos bens, será necessário contratar uma empresa especializada para 
apurar o valor de mercado. E quem fizer a adesão poderá escolher por repatriar ou não 
o patrimônio.  

 
“A pessoa vai apenas declarar que o dinheiro existe. Não é necessário trazê-lo para o 

Brasil”, explica o advogado Alessandro Amadeu da Fonseca, sócio do escritório Mattos 
Filho. 
 

Grande parte dos advogados e gestores de investimentos vê o projeto como uma janela 
de oportunidade que não deve ser perdida. O principal argumento é de que essa é uma 

chance única de se solucionar o problema penal.  
 
Entre os crimes que terão anistia estão lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além 

disso, a troca de informações entre os fiscos de diferentes países vem crescendo e deve 
ganhar ainda mais fôlego a partir de 2018, quando terá início uma comunicação 

automatizada.  
 
“É questão de tempo para as pessoas não conseguirem mais movimentar os recursos 

irregulares”, destaca Fonseca. Samir Choaib, do escritório Choaib, Paiva e Justo, 
concorda: “Os bancos também não querem mais esse dinheiro”. 

 
Um dos principais temores, no entanto, é de que a Receita Federal faça um pente-fino 
nas empresas e movimentações financeiras dos brasileiros que aderirem ao programa. 

Mas os advogados destacam a segurança jurídica da nova lei.  
 

“Não acredito que vá acontecer esse tipo de fiscalização. Iria contra todo o projeto”, diz 
Fonseca. 
 

 
 



Brasil não conseguirá importar desinflação global como espera o BC 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

  
 

Dificilmente a onda deflacionária que se espalha pela economia mundial terá efeito 
redutor na dinâmica da inflação no Brasil. Apesar de o Banco Central (BC) ter apontado 

principalmente incertezas externas como um dos fatores para a manutenção da taxa 
básica de juros na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), 
especialistas ouvidos pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, avaliam 

que o país não será capaz de “importar” o ímpeto desinflacionário global.  
 

A pouca abertura da economia brasileira, o controle dos preços dos combustíveis e, 
sobretudo, a intensa depreciação do real ante o dólar devem limitar ou até mesmo 
anular os reflexos da desaceleração da China e da queda dos preços das commodities. 

 
Para Armando Castelar, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da 

Fundação Getulio Vargas (FGV), atualmente não há ímpeto deflacionário e todos os 
riscos da inflação são para cima.  
 

Dessa forma, ele entende que o BC se colocou em uma situação “extremamente difícil” 
para explicar a decisão da última reunião do Copom, que manteve a Selic em 14,25% 

ao ano após passar semanas sinalizando para a elevação da taxa.  
 

O especialista argumenta que até mesmo a desaceleração da economia chinesa, 
principal parceira comercial brasileira, teria efeitos limitados, já que o Brasil é muito 
fechado para que uma mudança no cenário externo tenha efeitos deflacionários 

significativos. 
 

Na avaliação do economista da Rosenberg Associados Leonardo França Costa, não há 
novidade no cenário global nas últimas semanas que represente uma influência 
deflacionária relevante para o Brasil.  

 
“Pensando sob a ótica das commodities, que afetam os índices gerais de preços, o que 

tem puxado os preços mais para baixo internacionalmente é o petróleo, mas este fator 
não se reflete internamente porque o preço dos combustíveis é controlado”, observa. 
 

O superintendente adjunto para inflação do Ibre, Salomão Quadros, reconhece que já 
houve uma queda acentuada nos preços do minério de ferro, assim como do petróleo, 

e que há uma leve tendência de baixa entre as commodities agrícolas.  
 
Ele pondera, no entanto, que o enfraquecimento do real ante o dólar limita os efeitos 

da queda nas cotações internacionais. “É difícil dizer quem vai mais longe e qual vai ser 
o resultado líquido dessas contribuições opostas”, observou.  

 
O coordenador dos IGPs acrescenta ainda que, mesmo que a força resultante seja 
deflacionária, o ambiente recessivo no Brasil abre espaço para recomposição de 
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margens e impede uma redução de preços mais rápida e completa, limitando qualquer 

contribuição favorável à queda do IPCA. 
 

Os especialistas acrescentam ainda outro componente externo da balança de riscos que 
tende a pressionar – e não arrefecer – a inflação por aqui: a continuidade do aperto 
monetário nos Estados Unidos, que pode levar a uma fuga de dólares, elevando a 

cotação da moeda norte-americana e, entre outros fatores, encarecendo produtos 
importados. 

 
Reforçando a percepção de que o Brasil não tem uma onda deflacionária para surfar 
nas próximas meses, relatório da LCA Consultores aponta o gradual refluxo da “ameaça 

de deflação” global como um dos motivos que devem levar o Federal Reserve (Fed), o 
banco central norte-americano, a subir os juros por três vezes em 2016. 

 

Aeroviários e aeronautas entram em greve em vários estados na próxima 
quarta (3); Paraná está na lista 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

Pilotos e comissários rejeitaram proposta de reajuste salarial oferecida pelas 
companhias aéreas e decidiram no fim da sexta-feira (29) que entrarão em greve na 

próxima quarta-feira (3). A paralisação pode prejudicar quem está com viagem marcada 
para o feriado de carnaval.  
 

O movimento deve atingir os principais aeroportos do Brasil, incluindo o Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais. Porto Alegre, Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont, Galeão, 

Florianópolis, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza, também serão afetados.  
 
A orientação para a categoria é que os voos no horário da paralisação não ocorram – 

das 6h às 8h da manhã de acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas.  
 

Já os colaboradores que trabalham em terra com as companhias aéreas devem iniciar 
às 0h de quarta-feira e continuar por tempo indeterminado. Os tripulantes foram 
orientados a explicar aos passageiros que a paralisação decorre do direito de greve.  

 
Os funcionários pedem um reajuste de 11% retroativo à data-base em 1° de dezembro, 

correspondente à reposição da inflação. As companhias aéreas propõem aumentos 
parcelados em fevereiro, junho e novembro, sem retroatividade.  
 

Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) informou que “ao longo 
de todo o processo de negociação, iniciado em outubro do ano passado, as empresas 

aéreas fizeram seis propostas que buscavam atender às condições pedidas pelas 
entidades sindicais, mesmo em momento de retração econômica”, e que as “ações de 
contingência estão sendo adotadas pelas empresas para minimizar o impacto na 

operação aérea e manter a normalidade do sistema”.  
 

O SNEA também lamentou os possíveis transtornos causados aos passageiros em nota.  
 
“Foi deliberado que a paralisação poderá ser suspensa pela categoria caso as empresas 

decidam oferecer, com prazo de até 12 horas antes do início do movimento (18h do dia 
2 de fevereiro), os 11% reivindicados, desde que retroativos a 1 de dezembro de 2015”. 
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Copel lança nova empresa para comercializar energia 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

  
 
A Copel decidiu entrar no mercado de comercialização de energia elétrica com o 

lançamento da Copel Comercialização SA. A subsidiária foi criada a partir da 
reestruturação da Copel Participações SA, que muda de nome e função. 

 
Com a reestruturação, a gestão que era feita pela Copel Participações será assumida 
pela área de controladoria da holding. Ao mesmo tempo, a estrutura do braço de 

participações passa a se dedicar ao novo negócio de comercialização, área que vem 
crescendo no país e que pode se tornar uma nova fonte de receitas para a companhia.  

 
A Copel Participações era uma subsidiária que tinha como objetivo gerir ativos nos quais 
a empresa tinha alguma participação, como usinas, linhas de transmissão e negócios 

em saneamento. 
 

A gestão desses negócios, no entanto, era compartilhada com as áreas operacionais. 
Com a mudança, a controladoria da empresa passa a analisar atos de gestão, como 
indicadores operacionais e balanços, ao mesmo tempo em que a gestão operacional dos 

negócios ganha mais autonomia. 
 

“Não havia uma distinção muito clara entre as áreas de gestão. A mudança vai tornar 
mais eficiente a administração das participações”, esclarece o diretor presidente da 
Copel Participações, Reinhold Stephanes. 

 
Ponte 

A estrutura antes dedicada a gerir participações será o embrião do negócio de 
comercialização. Ele fará a ponte entre geradores e grandes consumidores de energia, 
que estão no mercado livre – no qual o consumidor escolhe de qual gerador compra a 

eletricidade. 
 

Esse mercado já representa 30% do consumo no Brasil e tende a crescer porque pode 
garantir custos menores e mais estáveis aos consumidores, em especial na indústria. O 
primeiro objetivo da comercializadora é expandir a venda de energia da própria Copel 

no mercado livre. Hoje, cerca de 20% das vendas da empresa são nesse segmento. 
 

“Calculamos que temos hoje mil clientes que poderiam migrar para o mercado livre.  
 
Desses, cerca de 200 já indicaram que querem mudar”, conta Stephanes. Para a Copel, 

ter uma empresa própria para atender essa frente pode acelerar a transição dos clientes 
e abrir um novo mercado, que hoje é dominado por cerca de dez grandes 

comercializadoras.  
 

“Em um segundo momento, vamos entrar no mercado em geral comprando e vendendo 
energia. A tendência é que o mercado livre seja maior que o cativo”, completa o 
executivo. 
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Ajuste de estoques impulsiona aumento de confiança da indústria 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 
A confiança da indústria avançou em janeiro, frente a dezembro, diante do ajuste de 

estoques, segundo a Sondagem da Indústria da Fundação Getulio Vargas. O Índice de 
Confiança da Indústria (ICI) da FGV subiu 2,6 pontos em janeiro, para 78 pontos, frente 

a 75,4 em dezembro. É o maior nível de confiança desde março de 2015.  
 
Segundo a FGV, o ajuste dos estoques foi o principal fator para a melhoria dos dados. 

A confiança no setor de serviços também avançou. O índice passou de 67,6 pontos em 
dezembro para 70,4 pontos em janeiro, uma alta de 2,8 pontos.  

 
Doze dos 19 setores pesquisados pela Sondagem da Indústria registraram aumento da 
confiança. O índice de situação atual avançou 3,5 pontos, para 78,5 pontos, enquanto 

o índice de expectativas - que considera o cenário para os próximos seis meses - subiu 
1,6 ponto, para 77,9 pontos.  

 
De acordo com o superintendente Adjunto para Ciclos Econômicos da FGV/IBRE, Aloisio 
Campelo Jr, a redução dos estoques foi o que mais puxou essa alta considerada 

expressiva da confiança, graças ao baixo uso da capacidade instalada das indústrias:  
 

“Associado à percepção de estabilização do nível de demanda, este ajuste de estoques 
tem colaborado para reduzir o pessimismo, sugerindo um cenário de atenuação das 

taxas de queda da produção industrial nos próximos meses”. 
 
Capacidade 

O indicador de nível de estoques passou de 121,6 pontos em dezembro para 117,3 
pontos em janeiro. Houve redução da proporção de empresas com estoques excessivos 

e aumento da parcela de empresas com estoques insuficientes no mês. Já o nível de 
utilização da capacidade instalada (NUCI) recuou 1,1 ponto percentual em janeiro, 
atingindo 73,9%, o menor nível da série histórica iniciada em 2001. 

 
No caso da expectativa do comércio, Silvio Sales, consultor da FGV/IBRE, afirmou que, 

apesar da redução do pessimismo, a percepção ainda é negativa:  
 
“Nesse início de ano os indicadores informam uma redução do pessimismo nas 

empresas de Serviços. No entanto, se de um lado ampliam-se os sinais de que o auge 
da queda na curva de confiança tenha ficado para trás, de outro é possível perceber 

que há claro predomínio de uma percepção ainda muito negativa sobre o andamento 
dos negócios, expressa sobretudo na continuidade da intenção das empresas em 
prosseguir o ajuste do nível de emprego do setor às novas condições da demanda. 

 

Aposta de Barbosa na volta do crescimento divide economistas 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
O retorno ao crescimento econômico no último trimestre deste ano, como acredita o 

ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, divide opiniões de economistas. Os mais céticos 
avaliam que isso é improvável porque o consumo das famílias e os investimentos 
continuarão em queda em 2016 com agravamento da recessão, que deve levar o PIB a 

uma queda de 3% neste ano.  
 

Por outro lado, vários especialistas acreditam no início de uma gradual recuperação da 
atividade no período entre outubro e dezembro, na margem. Para eles, isso ocorrerá 
por fatores como o fim de incertezas em relação ao impeachment da presidente Dilma 
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Rousseff e a depreciação do câmbio, que pode ajudar ainda mais na substituição de 

importados por produtos nacionais. 
 

Para os economistas céticos, a deterioração da demanda agregada deve diminuir ainda 
mais o consumo e o investimento e impedirá crescimento em qualquer dos trimestres 
deste ano. Esse quadro deve também elevar o desemprego para uma marca superior a 

11% até dezembro.  
 

Silvia Matos, economista do Ibre-FGV, estima uma queda de 3% do PIB neste ano e 
que haverá destruição líquida de 2,2 milhões de empregos formais. “O cenário muito 
negativo para a atividade levará a uma alta expressiva do desemprego em todos os 

setores produtivos, inclusive em Serviços”, comentou. Ela projeta que a taxa de 
desocupação medida pela Pnad Contínua deverá alcançar 12,3% no quarto trimestre e 

a média do ano será de 11,7%. 
 
As incertezas políticas e especialmente econômicas, que colaboraram para o Brasil 

perder o grau de investimento perante as agências Standard & Poor´s e Fitch no ano 
passado, provocaram um aumento significativo dos juros para financiamentos das 

empresas.  
 

Neste contexto, Rodrigo Melo, economista-chefe do Icatu Vanguarda, prevê que a 
Formação Bruta de Capital Fixo deverá regredir perto de 13% neste ano e será 
determinante para uma queda de 4% do PIB em 2016. Ele estima que o crescimento 

trimestral só virá entre janeiro e março de 2017, com expansão de 0,3%, na margem. 
 

Vários economistas apontam que o PIB entre janeiro e junho será pressionado 
negativamente pelas dúvidas sobre a governabilidade do País, causadas principalmente 
pela possibilidade de impeachment da presidente Dilma.  

 
Contudo, alguns ponderam que na segunda metade do ano o nível de atividade pode 

parar de cair e engatar ligeiro avanço entre outubro e dezembro. Alessandra Ribeiro, 
economista e sócia da consultoria Tendências, estima que a economia cairá 0,1% de 
julho a setembro, mas deverá subir 0,1% no último trimestre do ano. 

 
Ela pondera, contudo, que há riscos de piora para o PIB e a inflação ao final do ano, 

“relacionados à gestão macroeconômica”. A economista destaca que o IPCA deve atingir 
9% nos 12 meses encerrados em março e voltar para nível abaixo de 8% a partir de 
outubro e fechar o ano em 7%.  

 
Na sua avaliação, a melhora da administração das contas públicas, com corte de gastos 

correntes, é o elemento mais importante para melhorar as expectativas dos agentes 
econômicos sobre a área fiscal e a inflação, o que ajudaria muito a reduzir juros futuros 
e conter depreciações intensas do câmbio. 

 
“Mas o governo sinaliza que retomará a política de estímulo ao crédito pelos bancos 

públicos, o que não será eficiente e terá impactos no Tesouro”, apontou. Para ela, 
grande parte dos consumidores não toma financiamentos devido às perspectivas 
negativas da economia, que também devem prejudicar a arrecadação da União em 

2016. Na sua avaliação, a meta de superávit primário de 0,5% do PIB neste ano não 
será cumprida. A sua previsão é de déficit de 0,8% para o indicador. 

 
Os especialistas que apostam em recuperação do PIB a partir do último trimestre 
acreditam que o câmbio será o fator fundamental para isso. Considerando que não 

ocorra em 2016 uma depreciação tão forte quanto em 2015, que ficou próxima de 50%, 
“consumidores e empresários avaliarão que a economia ficará mais estável e menos 

sujeita a pressões de alta inflação”, comentou Braulio Borges, economista-chefe da LCA. 



Ele estima que o dólar deve atingir R$ 4,15 em dezembro, uma variação nominal de 

6,27% no ano. “Além disso, as contas externas devem continuar a avançar, sobretudo 
com a redução das importações, o que estimulará a produção doméstica a ocupar o 

lugar de mercadorias vindas do exterior.” 
 
Juan Jensen, sócio da consultoria 4E, espera alta de 0,2% para o PIB do terceiro 

trimestre e outros 0,5% de aumento no último trimestre do ano. Ele pondera que o 
setor externo deve contribuir positivamente com 2 pontos porcentuais para o PIB deste 

ano, mas não impedirá uma retração da ordem de 3,4% em 2016.  
 
Para ele, o saldo comercial deverá subir de US$ 19,68 bilhões em 2015 para US$ 29,5 

bilhões neste ano. 
 

“O fim do risco político, se afastada a possibilidade de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, a realização de concessões de infraestrutura e o início de redução dos juros 
pelo BC em outubro deverão melhorar os sinais da economia e começar um incremento 

paulatino da demanda agregada no segundo semestre”, destacou. 
 

Jensen acredita ser provável também que na reta final do ano ocorra alguma 
recuperação do consumo, com destaque para bens duráveis e semiduráveis, uma vez 

que as compras das famílias pioraram muito desde o ano passado. 
 

Para economista do Itaú, desaceleração da China deixa Brasil órfão 

 01/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

  
 
A desaceleração do crescimento chinês atingiu o país quase na mesma proporção dos 
benefícios trazidos pela boa fase das commodities ao Brasil e à América Latina. Mas os 

vizinhos souberam aproveitar melhor o período da China forte e apostaram nos 
investimentos internos e na busca por novos mercados. 

 
“Nós não tivemos a mesma atitude. Ficamos órfãos”, diz o economista Caio Megale, da 
equipe econômica do Itaú Unibanco.  

 
Como o Brasil sente a queda do crescimento da China? 

O crescimento da China na década passada foi superimportante para o Brasil e a 
América Latina toda, que cresceu muito além da média histórica. Os preços das 
commodities subiram e o valor mais alto gerou recursos para fazer investimentos e 

distribuição de renda. Agora, a desaceleração chinesa também tem impacto. As 
commodities estão caindo e toda a América Latina está caindo junto.  

 
E como poderia ter sido diferente? 
O Brasil acabou batendo no limite da capacidade produtiva muito antes dos outros 

países e começamos a desacelerar antes também. 
 

Poderíamos ter aproveitado melhor o período de crescimento das commodities. Países 
como Colômbia e Peru aumentaram significativamente o volume dos seus investimentos 
em proporção ao PIB, mas o Brasil não conseguiu fazer isso. Foi feita uma boa 
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distribuição de renda e estímulo ao consumo, que era importante de acontecer. Outros 

países da América Latina também fizeram isso, mas podíamos ter aproveitado melhor 
essa oportunidade para expandir mais a capacidade produtiva.  

 
A desaceleração chinesa tem impacto. As commodities estão caindo e toda a América 
Latina está caindo junto. 

 
 Qual o efeito dessa falta de investimento na indústria?  

O Brasil acabou batendo no limite da capacidade muito antes dos outros países e 
começamos a desacelerar antes também. No restante da América Latina, o efeito é mais 

recente, do ano passado para cá.  
 
O Brasil vem desacelerando desde 2011. E mesmo o nível de crescimento é muito 

diferente. Os outros países desaceleram, mas continuam crescendo 2%, 2,5%. O Brasil 
entrou em recessão. 

 
E o que pode ser feito agora? 
Temos uma arma muito boa que é a taxa de câmbio. Essa depreciação cambial que 

aconteceu no fim do ano passado e começo deste ano dá uma boa compensada na 
queda dos preços de commodities. Os exportadores de commodities perdem no preço, 

mas ganham na depreciação cambial.  
 

O câmbio faz esse papel de amortecedor na economia. Nós poderíamos ter também 
diversificado a nossa pauta de destinos de exportação. Fizemos poucos acordos 
comerciais nesse período. Cresceu muito o comércio e a dependência da China e da 

Argentina. 
 

Agora o país não tem produção para competir no mercado externo. Isso é consequência 
da falta de atenção aos novos mercados?  
Estamos correndo atrás do tempo perdido. Tentando ganhar competitividade, com a 

depreciação cambial, mas os custos de produção ainda estão muito pressionados. A 
recessão vai ajudar a trazer esses custos para baixo.  

 
Então, lá na frente, com câmbio depreciado, custos mais baixos e aumento do esforço 
da internacionalização, poderemos correr atrás do prejuízo.  

 
A posição do Banco Central está adequada ao momento econômico?  

O Banco Central fez o trabalho que tinha que fazer. Quando as pressões inflacionárias 
começaram a subir muito, lá atrás, eles ajustaram a política monetária e a elevaram a 
taxa de juros para 14,25%.  

 
Essa taxa está induzindo a recessão econômica, aumentando a taxa de desemprego e 

está levando a uma situação que, lá na frente, vai ajustar a inflação.  
 
Demora, porque a economia brasileira e a inflação têm inércia, ainda há muitos preços 

sendo ajustados, como as tarifas de transporte. Então, demora para inflação cair, mas 
vai cair ao longo do tempo.  

 

Impostos pagos por brasileiros chegam a R$ 200 bilhões em apenas um mês 

 01/02/2016 – Fonte: Bem Paraná 

  
Os brasileiros já pagaram mais de R$ 200 bilhões em impostos somente neste ano. A 
informação é do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O valor 

de R$ 200 bilhões foi alcançado às 7h40 deste domingo (31). 

http://www.bemparana.com.br/noticia/426795/impostos-pagos-por-brasileiros-chegam-a-r-200-bilhoes-em-apenas-um-mes


Em 2015, a marca de R$ 200 bilhões foi alcançada em 1º de fevereiro – um dia mais 

tarde que neste ano. Se fosse mantida a média, os brasileiros terminariam o ano tendo 
pago R$ 2,4 trilhões, o que seria um recorde. Na prática, contudo, a arrecadação oscila 

de mês para mês. 
 
Ainda em 2015, foi alcançada pela primeira vez a marca de R$ 2 trilhões pagos pelos 

brasileiros em impostos, taxas e contribuições no país desde o primeiro dia do ano. O 
dinheiro é destinado à União, aos estados e aos municípios. 

 
"Nota-se um crescimento nominal em relação à arrecadação do ano passado, embora 
tenha havido queda em termos reais. Por conta disso, é ainda mais importante que o 

governo controle seus gastos e defina prioridades em suas despesas, assim como faz o 
trabalhador, cujo rendimento médio também caiu", disse Alencar Burti, presidente da 

ACSP e da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), ao 
G1. 
 

Navegação na hidrovia Tietê-Paraná é liberada antes da data prevista 

 01/02/2016 – Fonte: Bem Paraná  
 

A navegação na Hidrovia Tietê-Paraná foi reativada na quarta (27), após uma 
interrupção de 20 meses, por causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas 

Três Irmãos e Ilha Solteira.  
 

A suspensão da navegação no trecho que fica no noroeste do Estado de São Paulo 
atingiu principalmente o transporte de soja, milho, celulose e madeira. As informações 
são da Agência Brasil.  

 
A retomada da navegação na hidrovia foi possível por causa das chuvas registradas na 

região nas últimas semanas, além de operações para a transferência de água dos 
reservatórios localizados a montante de Três Irmãos e Ilha Solteira.  
 

Com isso, o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo determinou a reabertura 
da hidrovia antes da previsão inicial, que era fevereiro deste ano. A retomada da 

navegação contribui para a redução dos custos da produção, já que esse tipo de 
transporte tem custo operacional inferior ao de outros modais.  
 

Além disso, a hidrovia oferece vantagens logísticas, ao contribuir para reduzir o tráfego 
nas estradas. A hidrovia Tietê-Paraná tem 2,4 mil quilômetros de extensão, sendo 1,6 

mil no rio Paraná, sob gestão da Administração da Hidrovia do Paraná (Ahrana), ligada 
ao Ministério dos Transportes), e 800 quilômetros no rio Tietê, sob responsabilidade do 
Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo.  

 
A hidrovia conecta áreas de produção aos portos marítimos e serve os principais centros 

do Mercosul, além de integrar um sistema de transporte multimodal nos Estados de São 
Paulo, do Paraná, de Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.  
 

CNPE cria Comitê Técnico de Eficiência Energética 

 01/02/2016 – Fonte: Paraná Online 
  

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) criou o Comitê Técnico de Eficiência 
Energética (CTEE), "com objetivo de propor estratégias para a promoção da eficiência 

energética, bem como sua inserção no conjunto de políticas e ações para o 
desenvolvimento sustentável do País". 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/426711/navegacao-na-hidrovia-tiete-parana-e-liberada-antes-da-data-prevista
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De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), o CTEE será 

composto por representantes dos ministérios de Minas e Energia - responsável pela 
coordenação do grupo -, Ciência e Tecnologia e Inovação, Planejamento, Fazenda, Meio 

Ambiente, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Transportes, além da Casa 
Civil da Presidência da República e do Fórum Nacional dos Secretários de Energia. 
 

"O CTEE poderá convidar, para participar de reuniões e apresentar sugestões, 
especialistas de notório saber ou representantes de outros órgãos, entidades, da 

sociedade civil e de associações de classes", diz o texto. "As despesas dos membros do 
CTEE serão custeadas pelos órgãos que representam", acrescenta. 
 

Grupo de trabalho será criado para reaquecer comércio entre Brasil e 

Venezuela 

 01/02/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
Depois de reunião para discutir agenda de cooperação econômica e investimentos, o 

ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a chanceler da Venezuela, Delcy 
Rodríguez, anunciaram a criação de um grupo de trabalho para reaquecer o comércio 

entre os dois países.  
 

Eles reconheceram que, nos últimos dois anos, houve uma "redução importante" na 
corrente de comércio e que irão aplicar "novos mecanismos para torná-la mais 
representativa". 

 
O encontro ocorreu em clima cordial - ainda que, em dezembro, o Itamaraty tenha 

divulgado notas duras sobre as eleições legislativas da Venezuela (vencidas pela 
oposição), o que teria surpreendido Caracas e causado um desconforto na relação 
bilateral. O tom incisivo, no entanto, não foi discutido entre os dois ministros. 

 
Rodríguez pediu que empresas brasileiras, como as dos setores farmacêutico, 

alimentício e de higiene, tivessem maior participação na economia venezuelana, 
salientando que o Brasil tem um "papel estratégico" para aumentar os investimentos.  
 

"O comprometimento do Brasil com a região nos inspira um momento de esperança em 
um futuro de melhorias e enriquecimento", declarou a chanceler. 

 
A Venezuela tem uma dívida de US$ 2 bilhões com empresas brasileiras. Na reunião, 
comprometeram-se a quitar a dívida (sem, no entanto, estabelecer prazos) e 

sinalizaram interesse em aumentar a importação de remédios do Brasil - o ministro da 
Economia Produtiva da Venezuela, Luis Salas, reuniu-se, inclusive, com representantes 

do grupo Eurofarma para tratar da questão.  
 
Outra intenção da Venezuela seria reformular a lei atual sobre a exploração 

petroquímica e do ouro, de forma a tornar mais efetivas as parcerias com investidores 
estrangeiros.  

 
Sobre o decreto de emergência econômica do presidente Nicolás Maduro, Rodríguez 
afirmou que "são das conjunturas difíceis que surgem importantes consequências" e 

que está em estudo um acordo para que "sejam exploradas as melhores potencialidades 
do País". 

 
O ministro Mauro Vieira disse que o Brasil acompanha com "grande interesse" a 
evolução da situação da Venezuela e que pretende "retomar, expandir e diversificar" o 

fluxo de comércio entre os dois países.  

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/931249/?noticia=GRUPO+DE+TRABALHO+SERA+CRIADO+PARA+REAQUECER+COMERCIO+ENTRE+BRASIL+E+VENEZUELA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/931249/?noticia=GRUPO+DE+TRABALHO+SERA+CRIADO+PARA+REAQUECER+COMERCIO+ENTRE+BRASIL+E+VENEZUELA


"A posição brasileira tem como centro a promoção do diálogo democrático, tendo 

presente o imperativo de pleno respeito à vontade do povo venezuelano, ao estado de 
direito, nos termos estabelecidos pela legislação e pela própria constituição da 

Venezuela", declarou. 
 

Empresa diz que decisão do fechamento da unidade de Caxias é irreversível 

 01/02/2016 – Fonte: O Pioneiro  
 

 
 
A porta voz da Robertshaw, Kecy Ceccato, confirmou nesta sexta-feira a posição da 
empresa sobre o fechamento da unidade de Caxias do Sul. —E irreversível — reforçou.  

 
Ela se reuniu pela manhã com o prefeito Alceu Barbosa Velho e com representantes 

políticos e sindicais no hotel Blue Tree para tentar justificar a decisão, que causou 
polêmica ao deixar 450 trabalhadores desempregados.  

 
O anúncio mobilizou as lideranças do município. Kecy explica que o fechamento estava 
sendo estudado há mais de um ano, quando perdeu uma concorrência de venda de 

termostato para a Índia.  
 

—Começamos um estudo de reposicionamento da empresa para reduzir custos e 
voltarmos a ser competitivos no mercado.  
 

A decisão de encerrar a produção de termostatos no município foi comunicada ao 
Sindicato dos Metalúrgicos há cerca de um ano, segundo a porta voz. O presidente do 

sindicato, Assis Melo, nega essa informação. Ele diz que foi cogitado um estudo para 
desenvolver outro produto. Segundo Kecy, a empresa tentou buscar outras alternativas 
para não encerrar as atividades.  

 
—Estudamos a possibilidade de produzir outros produtos, mas não deu certo. É preciso 

entender que é uma decisão estratégica da empresa para se manter no mercado de 
forma sustentável—enfatiza.  
 

Sobre a demissão em massa dos 450 caxienses, ela reconhece que não há como reparar 
integralmente esse dano. Enfatiza que a empresa, além de todos os direitos 

trabalhistas, ofereceu pacotes com assistência médica e vantagem financeira. Ainda 
não chegou até os colaboradores porque o Sindicato dos metalúrgicos ainda não 
liberou.  

 
— Precisamos desse consenso do sindicato para que as rescisões sejam homologadas.  

 
Assis diz que não conhecimento do pacote com benefício e reiterou que não aceita as 
demissões. 

 
— Por que tanta pressa? O prazo é de 30 dias.  

 
A empresa distribuiu cartilhas aos funcionários e colocou à disposição psicólogos e 

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2016/01/empresa-diz-que-decisao-do-fechamento-da-unidade-de-caxias-e-irreversivel-4963328.html


especialistas em transição de carreira. Três telefones estão disponíveis para o 

agendamento dessas consultas.  
 

 
Custo da mão de obra 
 

O alto custo da mão de obra pode ter sito uma das causas do fechamento da unidade 
da Robertshaw de Caxias. Kecy admite que isso foi incluído na decisão, mas que não foi 

o mais importante. 
 
— Foi um conjunto de coisas —destaca.  

 
O deputado federal Mauro Pereira (PMDB) lembra que a mão de obra de Caxias está 

entre as mais qualificadas do Brasil e que isso precisa ser levado em conta.  
 
— Nos aeroportos é comum encontrarmos profissionais de empresas caxienses viajando 

para outros estados para consertar as besteiras que outros fizeram – conta.  
 

O prefeito Alceu Barbosa Velho também não está conformado com a decisão. 
 

—Estamos fazendo de tudo para tentar manter a Robertshaw na cidade. Queremos que 
a empresa reconsidere sua posição e que possamos conversar com a União e com o 
governo do Estado para viabilizar a permanência da unidade em Caxias. Estamos 

sempre de portas abertas.    
 

Randon inicia produção de nova carroceria em fábrica paulista 

 01/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

A fábrica da Randon em Guarulhos (SP), dedicada ao segmento leve de carrocerias 

sobre chassis, iniciou a produção da nova geração da família de carroceria basculante 
indicada para caminhões 4x2, 6x2 e 6x4. Com capacidades que variam de 4m³ a 14m³, 

a nova linha é destinada aos setores da construção civil, canteiros de obra, 
terraplanagem, areia, brita e terra. 
 

Com design renovado, a família de basculantes tem nova geometria com dobras 
estruturais e redução de colunas que permitiu menor tara e maior resistência, 

resultando em 230 quilos mais leve que o modelo anterior. Como opcional, oferece 
sistema de enlonamento. 
 

Para aplicações mais severas há possibilidade de configuração com colunas extras a 
serem montadas na caixa de carga para auxiliar na resistência ao impacto durante o 

carregamento. Um sistema de segurança inibe o acionamento da basculante evitando 
ocasionais falhas de levantamento acidental.  
 

Toda a linha de implementos leve da Randon está disponível nos 80 pontos da rede de 
distribuidores ou em atendimento direto na fábrica de São Paulo, unidade que está 

estruturada para oferecer o serviço de adaptação da carroceria ao caminhão. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23355/randon-inicia-producao-de-nova-carroceria-em-fabrica-paulista


 

 
 

Volkswagen nega estar sob pressão para vender divisão de caminhões 

 01/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Volkswagen não está sob pressão para vender sua divisão de caminhões e levantar 
dinheiro para enfrentar os prejuízos de milhares de milhões de euros, depois de admitir 

a manipulação de testes de emissão de poluentes, disse Andreas Renschler, membro 
do conselho de gestão da empresa, a um jornal alemão.  

 
"Os resultados operacionais do grupo Volkswagen são bons, apesar de tudo. Não haverá 
uma liquidação", afirmou Renschler, que também dirige a divisão de caminhões da VW, 

segundo entrevista publicada no domingo pelo jornal "Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung'.  

 
Renschler disse ainda que a situação na América do Sul, especialmente no Brasil, é 
"extremamente difícil", mas que a decisão correta era esperar a crise passar e manter 

a produção no Brasil até que a economia se recupere.  
 

A VW contratou Renschler, ex-executivo da Daimler, no ano passado para alinhar sua 
fabricante de caminhões MAN e sua filial sueca Scania e esculpir um negócio global para 
competir melhor com as líderes da indústria, Daimler e Volvo.  

 
Questionado sobre se a nova estrutura poderia significar que a divisão de caminhões, 

agora separada da de automóveis de passageiros da VW, poderia ser dividida e listada 
separadamente na bolsa de valores, Renschler disse ao jornal:  
 

"Tudo é possível, mas só se fizer sentido estratégico."  
 

Renschler também avaliou que o mercado da Rússia, por sua vez, parece já ter atingido 
o fundo do poço, enquanto o norte-americano provavelmente deva diminuir um pouco 
o ritmo, e o da África é promissor. 

  
"Temos esperanças para o Irã, mesmo não havendo a atmosfera de 'corrida do ouro' 

que alguns estão esperando", acrescentou.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1735649-volkswagen-nega-estar-sob-pressao-para-vender-divisao-de-caminhoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1732425-volkswagen-admite-fraude-em-emissao-nos-eua-mas-nega-na-europa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1732425-volkswagen-admite-fraude-em-emissao-nos-eua-mas-nega-na-europa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1726866-producao-de-veiculos-pesados-e-carros-cai-228-em-2015.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1725852-vendas-de-veiculos-caem-266-e-tem-pior-ano-desde-2008.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1725852-vendas-de-veiculos-caem-266-e-tem-pior-ano-desde-2008.shtml


Mudança no governo argentino anima multinacionais brasileiras 

 01/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

Após anos enfrentando dificuldades na Argentina, multinacionais brasileiras já preveem 
aumento de receita e algumas chegam a fazer planos de expansão no vizinho. A onda 

de otimismo reflete a mudança na Presidência, agora com perfil mais liberal.  
 

O governo de Mauricio Macri tem pouco mais de 40 dias, mas eles foram suficientes 
para conquistar os empresários. A desvalorização cambial superior a 40%, a redução 
das travas ao comércio, a sinalização de liberação das remessas de lucros e a 

expectativa de retomada do crescimento e de empregos animam diferentes setores.  
 

Uma das maiores multinacionais brasileiras, a Stefanini, do setor de tecnologia da 
informação, espera crescer pelo menos 35% na Argentina neste ano, já descontada a 
elevada inflação no país.  

 
A retomada da competitividade internacional, proporcionada pela alta do dólar, é a 

principal explicação para o otimismo. Com mão de obra qualificada, o país era uma base 
importante para a prestação de serviços de TI, como "help desk", a usuários do mundo 
todo, segundo Marcelo Ciasca, presidente da Stefanini na América Latina.  

 
"A desvalorização cambial volta a colocar o país no mercado mundial", diz.  

 
Ele também aponta o interesse de empresas estrangeiras se instalarem na Argentina, 
o que pode aumentar a demanda por serviços de TI. "Estamos preparados, investimos 

US$ 1 milhão na Argentina no ano passado. Mas também olhamos oportunidades de 
aquisições."  

 
AMBIENTE  
Sócia em duas fábricas de ônibus na Argentina, a Marcopolo já sentiu mudanças no 

ambiente para negócios. "Macri montou uma boa equipe técnica. Ele está 
desburocratizando os processos muito rapidamente", afirma Ruben Bisi, diretor de 

negócios internacionais.  
 
O fim das licenças automáticas para importação trouxe uma expectativa positiva para 

as exportações brasileiras.  
 

"Em 2015, exportamos cem unidades para a Argentina. Neste ano, esperamos vender 
o dobro ou o triplo", afirma.  
 

A diretora da fabricante de baterias Moura na Argentina, Elisa Correia, também elogiou 
a nomeação de técnicos para cargos importantes no governo, mas diz que ainda é cedo 

para identificar avanços concretos. A empresa abriu sua primeira fábrica na Argentina 
há quatro anos.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1735514-mudanca-no-governo-argentino-anima-multinacionais-brasileiras.shtml


No setor agropecuário, beneficiado pelo fim das barreiras às exportações, a perspectiva 

também melhorou.  
 

Nos últimos anos, controle de preço e limites aos embarques de carne bovina 
desestimularam a pecuária argentina, levando a JBS a interromper a produção em 4 
das 5 fábricas que tem no país. Agora, planeja retomar o abate nas unidades paralisadas 

e ampliar o uso da capacidade da fábrica em atividade.  
 

O aumento no abate ocorrerá aos poucos, pois falta matéria-prima. "A partir do segundo 
semestre, haverá maior oferta de gado", diz Miguel Gularte, presidente da JBS Mercosul. 
Segundo o responsável pela operação na Argentina, Gustavo Khal, a exportação de 

carne do país deve subir mais de 50% em 2016.  
 

A BRF também não desistiu da Argentina. Pelo contrário, aumentou sua aposta no 
vizinho, onde produz carne de frango e suína e alimentos processados. Em 2015, 
investiu cerca de US$ 190 milhões em aquisições e expansão.  

 
"Nossa decisão de investimento é baseada na análise de demanda, custo e distribuição 

–e a Argentina continua sendo muito competitiva. Mas é claro que a perspectiva de 
melhora na economia e no emprego ajuda todos, especialmente empresas ligadas ao 

consumo, como a BRF", diz Augusto Ribeiro, vice-presidente financeiro e relações com 
investidores.  
 

PROBLEMAS  
Consertar erros da política econômica anterior tem um custo, o que pode prejudicar as 

empresas no curto prazo.  
 
A desvalorização cambial eleva o preço de insumos e a inflação, que já está perto de 

30%. Outra pressão de custos virá do aumento na tarifa de energia, estimado em 350% 
após o fim de subsídios.  

 
"A perspectiva para o longo prazo é positiva, mas não dá para subestimar os efeitos 
que essas medidas têm na operação. Precisamos ser cautelosos no curto prazo", diz a 

diretora da Moura, que importa alguns insumos.  
 

Segundo Ribeiro, da BRF, não há outro caminho a não ser o repasse para os preços.  
 

'Desemprego de patrões' cresce em ritmo maior que o de empregados 

 01/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Desde que Nauri Carvalho Martins, 71, precisou dispensar sua única funcionária, passou 

a trabalhar dobrado para manter a Mauriti, sua lojinha de roupas, num mercado popular 
no centro do Rio.  

 
No box de 2 m², entre cuecas (três por R$ 10) e camisetas de escolas de samba (R$ 
30), ela se desdobra para atender clientes, fazer compras e ir ao médico.  

 
"Eu mantive a ajudante o tempo que pude e que não pude. Precisei demitir em meados 

do ano. Agora, dependo de outros comerciantes para olhar a loja quando eu preciso 
sair", afirma.  
 

Nauri é uma entre cerca de 60 mil pessoas que perderam o status de empregador no 
ano passado em seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE –São Paulo, Rio, 

Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Salvador.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1735493-desemprego-de-patroes-cresce-em-ritmo-maior-que-o-de-empregados.shtml


Segundo dados do IBGE, havia 1,02 milhão de empregadores nas metrópoles em 

dezembro de 2014. No final de 2015, eram 960 mil, uma queda de 5,7%. É o menor 
número registrado em dezembro desde 2002 (863 mil).  

 
Os efeitos da crise sobre os empregadores foi proporcionalmente maior do que na 
população ocupada em geral.  

 
A população ocupada nas metrópoles recuou 2,7% em dezembro de 2015 em relação 

ao mesmo mês do ano anterior, para 23,2 milhões. São 641 mil pessoas a menos.  
 
PERFIL  

O contingente de empregadores é formado sobretudo por comerciantes, prestadores de 
serviços e profissionais liberais. Basta ter um empregado, com carteira assinada ou não 

–domésticos não entram nessa estatística.  
 
A pesquisa não detalha o motivo da perda de status de empregador, mas isso pode 

ocorrer por diferentes razões.  
 

"O negócio pode ter fechado ou o empregador demitiu seus empregados e ficou 
trabalhando sozinho", afirma Adriana Beringuy, técnica da coordenação de Trabalho e 

Rendimento do IBGE.  
 
Para João Sabóia, professor do Instituto de Economia da UFRJ, os donos de pequenos 

negócios são maioria e contribuíram para a queda do emprego no país.  
 

"Eles empregam individualmente pouco, mas são muitos microempreendedores. Como 
a crise foi dura e a renda caiu, ficou difícil manter um empregado. O negócio ficou 
pequeno o suficiente para ele se virar sozinho."  

 
Desde que migrou do sertão do Ceará para o Rio, nos anos 1960, Nauri diz que nunca 

viu uma queda tão brusca nas suas vendas. Ela não sabe bem por que as pessoas estão 
gastando menos, mas encontrou uma culpada.  
 

"Eu votei na Dilma. Não deu muito certo, as coisas pioraram muito. Minha renda caiu 
em R$ 49 mil em 2015."  

 
Na média, o rendimento real (descontada a inflação) dos empregadores recuou 10,7% 
ante dezembro de 2014, para R$ 5.565,50 por mês. No mesmo período, o rendimento 

dos ocupados teve queda de 5,8%, para R$ 2.235,50.  
 

Com empresas demitindo e menos empregadores, as estatísticas do mercado de 
trabalho pioraram em 2015. A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas foi 
de 6,9% em dezembro, acima dos 4,3% um ano antes.  

 
Sem funcionários, os pequenos comerciantes tornam-se trabalhadores por conta 

própria –pessoas que têm seu pequeno negócio sem auxílio de funcionário.  
 
Segundo o IBGE, o número de trabalhadores por conta própria chegou a 4,6 milhões 

em dezembro, alta de 4,6% ante dezembro de 2014.  
 

"Isso pode estar também relacionado à perda do emprego formal. O trabalhador cria o 
próprio negócio", afirma a técnica do IBGE. 
 

 



Artigo: O ano dos novos motores 

 01/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Uma revolução mecânica se desenvolve à sombra da crise na indústria automotiva 

nacional e aos poucos chega ao mercado. São mudanças pouco visíveis, porém mais 
significativas do que retoques de estilo.  

 
O desenho de um carro muda a cada três anos, seja por meio de uma renovação 
completa ou em pequenos detalhes visuais. Já os motores têm vida longa, pois seus 

projetos precisam atender a várias gerações de diferentes veículos.  
 

Contudo, em uma rara conjunção de fatores, tudo está acontecendo ao mesmo tempo 
em 2016.  
 

A partir de outubro, as fabricantes deverão provar que a média de consumo de suas 
linhas de veículos foi reduzida em cerca 12% em relação à 2011. A base de cálculo foi 

definida pelo programa Inovar-Auto, do qual pouco se tem falado nestes tempos 
bicudos.  
 

As montadoras que não atingirem a meta poderão ser punidas com multas vultosas. Já 
as que ultrapassarem o mínimo exigido serão beneficiadas com reduções progressivas 

na alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).  
 

Essa é a principal razão de tantos motores novos estarem surgindo ao mesmo tempo. 
A Ford já confirmou a chegada de seu 1.0 turbo ao Brasil, com três cilindros. A Hyundai 
terá a mesma solução em breve, bem como a Chevrolet e a Honda. Essas opções já 

estão disponíveis em outros mercados.  
 

A Volks chegou primeiro com o 1.0 TSI do Up!, que também equipará versões das 
famílias Gol e Fox.  
 

Tudo ao mesmo tempo, com ápice no Salão de São Paulo, em novembro. Lá estarão 
também o 1.4 turbo da GM (sob o capô da segunda geração do Cruze) e as evoluções 

mecânicas da linha Fiat.  
 
Muitas das mudanças técnicas virão acompanhadas de renovações visuais de produtos, 

que sempre estimulam vendas. Aí reside a esperança da indústria de que 2016 seja um 
pouco melhor do que o projetado, ajudando a amortizar os altos investimentos em 

renovação tecnológica. 
 

KTM Duke 390 é montada em Manaus com peças importadas da Índia 

 01/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Após lançar motocicletas mais caras, a austríaca KTM traz sua linha de entrada para o 

Brasil. A marca austríaca iniciou a venda das compactas Duke 200 (R$ 15.990) e Duke 
390 (R$ 21.990). Ambas são montadas em Manaus, em parceria com a Dafra. Boa parte 

das peças vem da Índia.  
 
Primeiro projeto global da marca, a "naked" (sem carenagem) 390 oferece freios com 

ABS e 44 cv de potência.  
 

Para tentar reduzir os custos de manutenção, diversas peças nacionais foram 
homologadas pela fabricante. Há itens como kit de relação, cabos, eixos e rolamentos, 
além de diversos partes plásticas.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2016/01/1735295-o-ano-dos-novos-motores.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/01/1735260-ktm-duke-390-e-montada-em-manaus-com-pecas-importadas-da-india.shtml


Entre as concorrentes diretas da KTM estão a Kawasaki Z 300 (R$ 17.990) e a Yamaha 

R3, que parte de R$ 19.990.  
 

 
 
A Duke 390 não é apimentada por acaso. Sua origem está na esportiva compacta RC 
390, que é uma das opções mais potentes de seu segmento na Europa.  

 
A Duke usa um motor monocilíndrico de 375 cm³ e refrigeração a líquido. Seu 

funcionamento remete às pistas de competição, trabalhando bem em altos giros.  
 
Apesar da vibração, o motor funciona vigoroso a partir de 3.000 rpm (rotações por 

minuto) e segue crescendo até 10.000 rpm, quando ocorre o corte eletrônico da injeção 
de gasolina. Esse comportamento elástico é ajudado pela caixa de seis marchas, que 

tem embreagem leve.  
 
Em relação à ergonomia, a Duke também agrada. Seu guidão é alto, tem esterço 

razoável e fica bem às mãos. Porém, os contrapesos nas extremidades das manoplas, 
usados para minimizar as vibrações, são largos e atrapalham um pouco nos corredores 

estreitos.  
 
O chassi de aço em treliça e a balança traseira feita de alumínio ajudam a reduzir o 

peso da moto, que tem 150 kg.  
 

O painel iluminado por LEDs agrada por ser bem completo e informar tempo e distância 
de cada trecho, temperatura da água e marcha engatada. Embora o conta-giros com 
barras pequenas seja de difícil visualização, a falta é compensada pela lâmpada que 

pisca indicando que é hora de trocar a marcha.  
 

Já o tanque engana. Ele é bastante bojudo devido à capa plástica com "abas" laterais, 
por isso parece comportar mais do que os 11 litros de gasolina indicados no manual. 
Mesmo assim, trata-se de uma capacidade razoável para o segmento.  

 
LARANJA  

Os detalhes de estilo seguem o padrão KTM, sem deixar de lado as rodas na cor laranja, 
que receberam adesivos pretos específicos para o mercado brasileiro.  

 
As linhas da Duke 390 são limpas, mas o acabamento poderia melhorar no plástico com 
rebarbas dos comandos junto aos punhos.  

 
Ágil e compacta, a moto da KTM podia ter esportividade menos latente em detalhes 

como o assento duro e as pedaleiras muito recuadas. Esses itens tornam o uso diário 
mais cansativo.  
 

Entretanto, no conjunto, a Duke cativa pelo desempenho acima da média, característica 
geralmente reservada às motos maiores. 



Sem recuperação, setor continua demitindo 

 01/02/2016 – Fonte: DCI  
 

 
 

 O cenário para veículos leves e comerciais está cada vez mais difícil. Com as quedas 
sucessivas das vendas e sem horizonte de retomada, montadoras continuam demitindo 

e encerrando operações. 
  
Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o sindicato dos metalúrgicos 

confirmou na noite da sexta-feira (29) a demissão de 517 funcionários do complexo da 
General Motors (GM) que estavam com o contrato de trabalho suspenso (layoff) até 

ontem (31).  
 
A montadora informou que em agosto de 2015 já havia acordado no Tribunal Regional 

do Trabalho (TRT) que os funcionários que entrassem em layoff "não retornariam mais". 
 

Na planta do Vale do Paraíba, a GM produz a picape S10 e o utilitário esportivo (SUV, 
na sigla em inglês) Trailblazer, além de motores e transmissões. Em comunicado, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região informou que no início do 

layoff, a GM havia suspendido o contrato de 798 trabalhadores.  
 

"De lá para cá, este número foi reduzido para pouco mais de 600 em razão dos próprios 
trabalhadores terem optado por sair da empresa", destacou. A empresa havia aberto 

um programa de demissão voluntária (PDV) em sua fábrica, que foi encerrado no fim 
da semana passada. 
 

Veículos comerciais 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as 

vendas no mercado doméstico recuaram 26,6% no ano passado. Somente no segmento 
de ônibus, a queda atingiu mais de 38% em 2015. 
 

Diante desse cenário, na última quinta-feira (28) a encarroçadora de ônibus Comil 
fechou as portas de sua planta na cidade de Lorena, no interior de São Paulo.  

 
Segundo comunicado oficial, nem todos os funcionários serão dispensados, por ora, 
porque alguns ainda farão "atividades de transição e conservação do patrimônio". 

 
Mas a perspectiva é que os mais de 200 funcionários da planta devam ser demitidos 

nas próximas semanas.  
 
A unidade fabril, com capacidade estimada em pouco mais de 4 mil unidades por ano, 

foi inaugurada recentemente, em janeiro de 2014, e demandou investimentos de R$ 
110 milhões. No local, eram produzidos modelos exclusivamente para o segmento 

urbano, que representa a maior fatia do mercado de ônibus.  
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Segundo montadoras que atuam neste segmento, os problemas enfrentados pelas 

prefeituras do País nos últimos dois anos para reajustar as tarifas contribuíram para a 
retração em veículos urbanos. 

 
O planejamento da Comil contemplava um acréscimo no número de empregados de 
200 para 500, além de mil indiretos. No entanto, a brusca queda nas vendas acertou 

em cheio o plano da empresa, que afirma manter o funcionamento da fábrica de 
Erechim (RS), com capacidade para produzir 4 mil unidades por ano. 

 
Sem perspectivas claras de retomada, o segmento de encarroçadoras de ônibus vem 
se tornando cada vez mais concentrado. Em novembro do ano passado, a gigante 

Marcopolo assinou uma carta de intenções para incorporação da Neobus, da qual o 
grupo gaúcho já detém 45%.  

 
O negócio ainda não foi concluído, entretanto, espera-se que seja fechado ainda no 
primeiro trimestre deste ano. A Marcopolo também trabalha com o selo Volare. 

 

S&P corta rating da CSN para "B+" e mantém perspectiva negativa 

 01/02/2016 – Fonte: DCI  

 

 
 
A agência de classificação de risco Standard & Poors rebaixou nesta sexta-feira o rating 

em escala global da Companhia Siderúrgica Nacional para "B+", ante "BB-", por 
condições mais fracas do mercado, e manteve a perspectiva negativa para a nota da 

empresa. 
 
"A produtora de aço brasileira CSN enfrenta um contínuo enfraquecimento da demanda 

doméstica e forte competição no mercado externo, o que, combinado a uma alta carga 
de dívida, afeta sua geração de fluxo de caixa", disse a S&P em comunicado. 

 

Acordos são estratégia para ampliar exportação 

 01/02/2016 – Fonte: Diário do Comércio 

 
O governo traçou a estratégia para elevar a participação do agronegócio brasileiro no 
comércio mundial. A negociação de acordos multilaterais que sobrepujam aprovações 

pelo Mercosul será o principal foco de atuação. Segundo a ministra da Agricultura, Katia 
Abreu, os acordos sanitários e fitossanitários (SPS) serão os principais responsáveis por 

elevar a participação a 10% da comercialização de alimentos. Atualmente, o Brasil 
detém 7% do comércio. 
  

“São negociações que podem gerar mais de R$ 20 bilhões de exportações anualmente”, 
afima a ministra. As negociações de SPS não precisam passar pelo Mercosul, pois não 

alteram tarifas ou cotas de importação ou exportações. Esses acordos normatizam os 
produtos que podem exportados. Os principais importadores que são foco dessa atuação 

são China, Japão, União Europeia, México e Canadá. 
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Os acordos tarifários e de livre comércio também estão no centro dessa estratégia, mas 

recebem atenção menor. As principais negociações em curso são com o México e com 
a União Europeia, que também possuem processos de acordos de SPS. 

  
Negociação - Na negociação com os países europeus, o Mercosul está envolvido, mas 
não no caso mexicano, pois o acordo existente, que está sendo reformulado, antecede 

a criação do bloco sul-americano.  
 

Além deles, países menores no Oriente Médio e sudeste asiático também estão 
recebendo atenção -Filipinas, Indonésia e Tailândia. “São países menores, mas que 
juntos, a população representa um Brasil e meio, e que teremos menos dificuldades de 

negociar com o Mercosul”, diz Katia Abreu. 
 

 Com os recentes anúncios do governo para expandir o crédito, o volume destinado ao 
setor agropecuário para a safra 2015/2016 deve crescer 21%, segundo o Ministério da 
Agricultura.  

 

PIB do Brasil deve crescer em 2017 com impulso de exportações e plano de 
concessão 

 01/02/2016 – Fonte: O Estado de S.Paulo 

 

 
 

Após dois anos de recessão, a economia brasileira deve voltar a registrar crescimento 
em 2017, graças à ajuda do setor externo e, caso seja bem sucedido, ao plano de 
concessões em infraestrutura do governo.  

 
Esta é a avaliação de boa parte dos profissionais do mercado financeiro que acredita 

em um Produto Interno Bruto (PIB) positivo, ou pelo menos, não negativo, no próximo 
ano. Por outro lado, há riscos para a concretização deste cenário, como os de ordem 

política e também a implementação de medidas econômicas que já deram errado no 
passado recente. 
 

Conforme analistas afirmaram ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da 
Agência Estado, a base de comparação fraca com o PIB de 2016, que segundo o mais 

recente Boletim Focus deve cair 3%, pode favorecer a expectativa de recuperação em 
2017.  
 

Além disso, já existem evidências de que a queda da atividade chegou ao fundo do 
poço, como a estagnação da piora da confiança dos empresários e da alta nos níveis 

dos estoques da indústria.  
 
A recuperação, contudo, deverá ser lenta uma vez que a indústria, bastante debilitada, 

ainda tem de se reestruturar, retomando investimentos, para reconquistar mercados 
no exterior. 
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"Nos próximos anos o que vai puxar o crescimento é a demanda externa. Alguns 

indicadores antecedentes já mostram alguma estabilidade do pessimismo, entre eles os 
de demanda por exportação", diz o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de 

Empresas Transnacionais e Globalização Econômica (Sobeet), Luis Afonso Lima, cuja 
previsão para o PIB de 2017 é de alta de 1,5%.  
 

"Alguns empresários já estão conseguindo fazer a transição para mercado externo, 
diante do consumo interno baixo. O câmbio desvalorizado também ajuda", completou. 

 
Num primeiro momento, diz o economista, a retomada das exportações deve vir pelos 
produtos básicos, commodities agrícolas e metálicas, em que o País já tem tradição, 

uma vez que itens de maior valor agregado exigem investimentos que levam tempo 
para maturar. 

 
Lima também vê o plano de concessões em infraestrutura como uma boa janela de 
oportunidade para o crescimento, que deve estimular o investimento estrangeiro. "No 

mundo todo, as empresas estão buscando oportunidades de expansão.  
 

Em 2015, o volume de IDP (Investimento Direto no País) foi elevado e houve melhora 
qualitativa, passando de serviços para indústria e agropecuária. O plano de concessões 

em 2016 abre as portas para estes investimentos ", disse. 
 
Para o economista-chefe da Kinea Investimentos, Luis Fernando Horta, "sem sombra 

de dúvida", o setor externo deve evitar uma deterioração adicional do PIB à frente. "A 
alta do dólar ajuda um pouco, já que aumenta a competitividade das empresas 

brasileiras, mesmo diante de problemas com custo Brasil, que se mantém elevado", 
avaliou. 
 

A partir do segundo trimestre deste ano, Horta estima que a economia brasileira 
começará a dar algum sinal de melhora, com o PIB se estabilizando até o quarto 

trimestre. "A confiança da indústria e do consumidor parou de piorar. Parece que há um 
início de melhora nas variáveis de confiança", justificou.  
 

Apesar de reconhecer que o nível dos estoques ainda está elevado, o economista da 
Kinea ressalta que o setor industrial sinaliza estar fazendo alguma correção, na 

tentativa de retomar a produção. 
 
Para a Kinea, o PIB deve fechar este ano com queda de 3,00% e pode voltar a crescer 

em 2017, com taxa positiva estimada entre 0,80% e 1,00%. No entanto, pondera que 
há risco de a estimativa ser revisada para baixo. 

 
Horta afirma que se algumas medidas implementadas pelo governo no passado, que 
"não deram certo", como as de estímulo ao crédito e as demais medidas "não 

convencionais" de estímulo à economia forem retomadas, pode prevalecer o chamado 
'voo de galinha'. 

 
Simão Silber, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo (FEA-USP), acredita que a economia irá atingir o fundo do poço em algum 

momento do terceiro trimestre deste ano para, depois, dar início a um processo de 
melhora paulatina.  

 
"As empresas estão começando a se organizar para aumentar as exportações, por causa 
do câmbio e devido ao enfraquecimento da demanda interna", disse. Em sua visão, o 

País também conta com alguns estímulos em andamento, por meio de concessão de 
aeroportos, rodovias e ferrovias, além de gastos do governo que podem injetar recursos 

no longo prazo. 



Trava política. Mas Silber, por enquanto, não enxerga possibilidade de grande virada 

de 2016 para 2017, dada a condição econômica e política frágeis. "Do ponto de vista 
político, o País tem uma estratégia estritamente de sobrevivência. Nessas condições, o 

setor privado se retrai", sugeriu. 
 
E, na contramão do mercado, o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, não 

vê retomada em 2017 "em um cenário que a presidente não saia". "Temos queda de 
pelo menos 1% no ano que vem e isso continuará sendo dado pelas dificuldades 

políticas que estarão ainda mais escancaradas caso a presidente Dilma Rousseff passe 
este ano", disse.  
 

"São tantos riscos em conjunto que será muito difícil reconquistar a confiança e, por 
isso, a razão de acreditar que a recessão se mantém ano que vem", afirmou. Entre os 

riscos, Vale cita as dificuldades na área fiscal - "ela não conseguirá aprovar 
absolutamente nada no Congresso". 
 

Em seu cenário, caso haja mudança de presidente, "tudo muda". "Em 1992, quando o 
Collor saiu houve uma expectativa tão positiva que a indústria disparou no ano seguinte. 

Por isso, uma saída da presidente poderia melhorar um pouco a economia, nada demais, 
mas poderia ser um modesto crescimento de 0,5%", comentou. 

 

Cai o número de empresas autuadas por falta de FGTS 

 01/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em 2015, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) auditou um número menor de 

empresas que não recolheram o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) dos 
seus funcionários do que em anos anteriores. 
  

O volume de dinheiro que deveria ter sido depositado e não foi chegou a R$ 2,23 bilhões, 
o que representa 15% a menos do que em 2014.  

 
A vigilância menos intensa acontece porque há um número menor de auditores, diz Luiz 
Henrique Lopes, diretor de fiscalização do MTE.  

 
"Se tivéssemos mais 5.000 auditores, o resultado triplicaria. No meio rural, nossa 

atuação caiu porque não temos perna para chegar."  
 
As empresas fiscalizadas empregam quase 10 milhões de pessoas. Em 2014, eram mais 

de 14 milhões.  
 

Os auditores adotaram a estratégia de buscar empresas maiores e abandonaram a 
fiscalização dos negócios de menor porte.  
 

"Fazemos cruzamentos com a Rais (Relação Anual de Informações Sociais), pois nela o 
empregador informa a massa salarial e quantos empregados tem. Traçamos uma 

estimativa de quanto ele desembolsaria com o FGTS e quanto ele recolheu de fato."  
 
Após as notificações, R$ 271 milhões foram depositados no fundo. Isso representa 10% 

do total devido.  
 

A quantidade não depositada identificada deverá ser maior em 2016, afirma Lopes. 
"Será um ano de resultados significativos. Com a crise, a tendência é que a falta de 

recolhimento cresça."  
 
*  
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FALTOU PREVENÇÃO, DIZ NOBEL  

Para se prevenir contra a recessão, empresas e agentes econômicos brasileiros 
deveriam ter comprado ativos no exterior, quando os preços das commodities estavam 

altos, e liquidar agora, com cotações em baixa.  
 
A afirmação é do Nobel de economia Edward Prescott, vencedor de 2004.  

 
No estudo pelo qual ficou conhecido, ele afirma que políticas econômicas dificilmente 

alcançam metas sociais, pois o planejamento não consegue prever o comportamento 
dos agentes.  
 

Prescott desenvolveu também um cálculo econométrico para determinar a tendência de 
preço de um ativo descontando variações momentâneas.  

 
Em 2015, as quedas de minério de ferro, soja e petróleo fizeram com que o Brasil 
deixasse de ganhar US$ 34 bilhões (R$ 136 bilhões) de acordo com o Mdic.  

 
REDUZIR BARREIRAS  

Agora, a saída está em políticas microeconômicas, segundo o Nobel.  
 

"O Brasil deve criar um ambiente econômico para fortalecer a produtividade no setor 
industrial. Isso significa reduzir barreiras de entrada para novas empresas", diz.  
 

"Algumas dessas vão ser bem sucedidas e trazer algum saldo social positivo."  
 

Na prática, afirma ele, o trabalho do governo é reforçar contratos e deixar o mercado 
funcionar. "Negócios ineficientes devem morrer, e os eficazes, se expandir."  
 

Corrupção eleva processos contra empresas brasileiras nos EUA 

 01/02/2016 – Fonte: R7 

 
 

Os advogados nos Estados Unidos resolveram fechar o cerco a empresas brasileiras 
envolvidas em denúncias de corrupção e outras irregularidades. Nos últimos meses, 

cinco companhias do país ou com negócios no Brasil foram alvo de 38 processos nos 
tribunais norte-americanos.  
 

Com a ajuda do Brasil, o número de ações coletivas abertas nos EUA relacionadas a 
irregularidades no mercado de capitais alcançou em 2015 o maior nível desde 2008. 

 
O maior número de ações envolvendo empresas brasileiras acontece por conta dos 
reflexos das investigações da Operação Lava Jato. Só a Petrobras teve 28 processos 

individuais e cinco ações coletivas abertas nos EUA.  
O próprio juiz designado para o caso, Jed Rakoff, se disse surpreso com o elevado 

número de litígios contra a petroleira. Ainda no âmbito da Lava Jato, a construtora OAS 
teve uma ação coletiva e a Braskem duas outras.  

http://noticias.r7.com/economia/corrupcao-eleva-processos-contra-empresas-brasileiras-nos-eua-31012016-1
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Fora da Lava Jato, a Vale foi alvo de uma ação coletiva em dezembro por conta do 

desastre provocado pelo rompimento de uma barragem em Minas Gerais pela Samarco. 
 

A Cnova foi a mais nova empresa com negócios no Brasil processada nos EUA, por causa 
de problemas envolvendo roubo de estoques pelos seus funcionários. A companhia 
pertence ao grupo francês Casino e é baseada na Holanda, mas controla os negócios de 

comércio eletrônico de nomes como Ponto Frio e Casas Bahia.  
 

"Indícios de corrupção e um histórico de falta de comunicação clara com o mercado de 
eventos relevantes certamente irão desencadear litígios, sobretudo se as denúncias de 
corrupção estão ligadas à queda dos preços das ações", disse ao Broadcast, serviço em 

tempo real da Agência Estado, o professor da Stanford Law School, Joseph Grundfest.  
 

"O Brasil teve a revelação de uma quantidade mais do que justa de casos de corrupção 
no passado recente", ressaltou ele. 
 

Investidores nos EUA abriram um total de 189 ações coletivas em 2015 apenas 
relacionadas a fraudes às regras do mercado de capitais, segundo pesquisa divulgada 

na semana passada pela Cornerstone Research e pela Stanford Law School. Foi o maior 
valor desde 2008, quando a crise financeira, que provocou a falência de vários bancos 

e empresas do setor imobiliário, levou à abertura de 223 litígios.  
 
"Múltiplas ações coletivas foram abertas contra companhias sediadas no Brasil, Ilhas 

Cayman e Israel", afirma o estudo da Cornerstone, destacando que o Brasil teve o maior 
número entre os três, mas a China segue na liderança, com 14 ações contra companhias 

do país asiático abertas nos EUA no ano passado. O estudo calcula que os investidores 
tiveram prejuízos de até US$ 370 bilhões em 2015 por conta das irregularidades nas 
empresas que aplicam.   

 
Um estudo da Nera Economic Consulting também notou o salto de ações coletivas nas 

Cortes dos EUA em 2015 para o maior patamar em sete anos. Nos litígios, os 
investidores reclamam perdas de US$ 183 bilhões relacionadas a divulgação de 
comunicados "falsos e enganosos" por empresas, má administração e denúncias de 

pagamento de propinas e subornos nos Estados Unidos ou em outros países, afirmam 
os autores do estudo, Svetlana Starykh e Stefan Boettrich. 

 
Investigação 
No caso das companhias brasileiras, muitas ações na Corte de Nova York foram abertas 

porque as próprias firmas de advocacia viram nas denúncias divulgadas no Brasil uma 
chance de conseguir indenizações milionárias nos tribunais dos EUA.  

 
Em média, os advogados norte-americanos ficam com cerca de 25% do que os 
investidores conseguem recuperar nas ações coletivas. O porcentual precisa ser 

autorizado pelo juiz que cuida do caso, mas tem ficado ao redor desse patamar nos 
últimos anos. 

 
Na Braskem, o escritório Scott+Scott, com sede no Estado de Connecticut, divulgou um 
comunicado para informar que estava investigando a possibilidade de corrupção na 

petroquímica, e buscando investidores para abrir uma ação coletiva, após reportagem 
na imprensa brasileira mostrar denúncias de que a companhia pagou propina à 

Petrobras para obter preços favoráveis de Nafta.  
 
Com a Vale aconteceu estratégia similar. Os escritórios Rosen Law e Bronstein, Gewitz 

& Grossman, entre outros, divulgaram comunicados falando das investigações para a 
abertura da ação e procurando investidores para participar do litígio.  

 



A mineradora pode ser ainda alvo de novos processos. Outros escritórios divulgaram 

comunicados recentes com a intenção de entrar com litígio contra a empresa, que tem 
uma das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Entre eles, 

o Goldberg Law, de Los Angeles.   
 
Um advogado envolvido na ação da Petrobras disse ao Broadcast que, por terem ações 

na NYSE, a maior bolsa de valores do mundo, estas empresas brasileiras ganham 
destaque e ficam mais visíveis internacionalmente. Por isso, qualquer deslize ou 

denúncia é investigado para avaliar as chances de uma potencial ação. Os papéis da 
Vale e Petrobras estão entre os mais negociados de toda a NYSE, superando inclusive 
gigantes norte-americanas. 

 
Estrangeiros 

Os dois estudos divulgados mostram que tem crescido nos EUA o número de ações 
coletivas relacionadas a companhias estrangeiras. O levantamento da Cornerstone 
Research revela que foram 35 casos no ano passado de empresas fora dos EUA, nível 

acima da média histórica do período 1997/2014, de 22 casos por ano.  
 

O relatório da Nera mostra que 15% do total de ações coletivas abertas no ano passado 
foram de empresas domiciliadas no exterior, acima dos 13,8% de 2014 e o maior 

patamar desde 2011 
 

Renault abre 1ª fábrica na China apesar de estagnação do mercado 

 01/02/2016 – Fonte: G1 
 

 
 
A montadora francesa Renault inaugurou nesta segunda-feira (1) sua primeira fábrica 

na China, onde a empresa estabelece sua presença de maneira tardia no principal 
mercado mundial do automóvel e em um momento de estagnação. 
 

"É a primeira grande tapa para o desenvolvimento da de Renault em um mercado 
crucial, no qual estava praticamente ausente", afirmou o diretor executivo Carlos Ghosn 

durante uma cerimônia na fábrica, na metrópole de Wuhan, na região central do país. 
 
A fábrica de Wuhan, fruto de uma empresa conjunta com a chinesa Dongfeng, tem 

capacidade de produção de 150.000 veículos por ano, ritmo que deve ser alcançado de 
maneira progressiva. 

 
Em um primeiro momento, a fábrica vai produzir o Kadjar, o mais recente crossover da 
Renault, em uma versão levemente modificada para agradar os consumidores chineses 

que apreciam os 4x4 urbanos. 
 O plano é que um segundo "crossover" chegue ao mercado em 2016 a partir da unidade 

de Wuhan. 
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"Vemos uma explosão neste segmento na China e isto não vai parar. Chegamos tarde, 

mas com o bom produto para conquistar a China", disse Jacques Daniel, diretor da 
empresa conjunta, ao mesmo tempo que reconheceu que a implantação acontece em 

uma conjuntura complicada. 
 
As vendas de automóveis na China avançaram 4,7% em 2015, a 24,6 milhões de 

unidades, mas isto representa uma clara desaceleração na comparação com os 
aumentos de 14% e de 7% registrados em 2013 e 2014, respectivamente. 

 
"Apesar de tudo, a China continua sendo o principal motor do crescimento da indústria 
do automóvel mundial", insistiu Ghosn. 

 
A China pode representar o novo foco de crescimento da Renault, que observa um recuo 

das vendas em mercados importantes que passam por dificuldades, como a América 
Latina ou a Rússia. 
 

Indústrias do Leste do RJ operam com metade das máquinas, diz Firjan 

 01/02/2016 – Fonte: G1 

 

 
 
Apenas metade das máquinas das indústrias do Leste Fluminense foram mantidas em 
funcionamento em dezembro. É o que informa a Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro (Firjan), a partir de dados da pesquisa Sondagem Industrial, divulgada 
na sexta-feira (29). 

 
Segundo a pesquisa, as indústrias do Leste Fluminense reduziram o volume de produção 
(34,8 pontos) e o número de empregados (36,6 pontos) em dezembro. Foi o 22º mês 

consecutivo de encolhimento do quadro de operários na região, de acordo com a 
Sondagem Industrial. 

 
De acordo com a Firjan, esse cenário significa que as empresas operaram com apenas 
54% de sua capacidade instalada, ou seja, só metade das máquinas foram mantidas 

em funcionamento em dezembro. 
 

Em relação ao último trimestre de 2015, houve piora na margem de lucro (27,6 pontos). 
A pesquisa mostrou ainda que foi o pior período para acesso ao crédito dos últimos 

cinco anos. O indicador para esse quesito ficou em apenas 15 pontos. 
 
De acordo com a Firjan, com esses dados os empresários se mostraram pessimistas em 

relação ao primeiro semestre de 2016. Eles esperam queda na demanda por produtos 
industriais (38,7 pontos), e, por consequência, redução na compra de matéria-prima 

(34,1 pontos), e no quadro de funcionários (33,1 pontos). 
De acordo com o empresário e presidente da Representação Regional Firjan Leste 
Fluminense, Luiz Césio Caetano, o quadro que o empresário vislumbra é de “enorme 

incerteza” com queda de demanda, inflação e desemprego em alta, crédito escasso, 
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pressão nos custos, o que é confirmado pela deterioração dos indicadores econômicos 

e sociais. 
 

“A nossa ansiedade é grande por ações que possam reverter esta trajetória pessimista", 
disse. 
 

A Firjan ressaltou que mesmo com a recente desvalorização do real, não há expectativa 
de aumento das exportações (44,9 pontos), segundo a sondagem. 

 
O Leste fluminense abrange municípios da Região Metropolitana do Rio como Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, além de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, 

Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama, Rio Bonito, Saquarema, Cabo Frio, 
Arraial do Cabo, Tanguá, e Iguaba Grande. 

 


