
 

 

11 DE FEVEREIRO DE 2016 

Quinta-feira 

 CONFIANÇA NO PAÍS MELHORA E PODE INDICAR QUE O PIOR DA CRISE FICOU 

PARA TRÁS 

 CONFIANÇA MELHORA, MAS RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA VAI LEVAR MAIS 

TEMPO  

 MODELO DE GESTÃO DE STARTUPS COMEÇA A SEDUZIR EMPRESAS DE TODOS OS 

PORTES 

 JAGUAR LAND ROVER TEM O MELHOR JANEIRO DA HISTÓRIA 

 AUDI TERÁ Q2 COMO NOVO SUV DE ENTRADA 

 MERCEDES-BENZ REJEITA LIDERANÇA DE VENDAS A QUALQUER PREÇO 

 PACCAR TEM LUCRO LÍQUIDO RECORDE DE US$ 1,6 BI EM 2015 

 FORD CRIA APLICATIVO PARA LINHA DE MONTAGEM 

 AUDI ELEVA VENDAS GLOBAIS EM 4% EM JANEIRO 

 DIESELGATE FAZ VOLKSWAGEN ATRASAR DIVULGAÇÃO DE BALANÇO 

 TOYOTA EQUIPA ETIOS COM SÉRIE WHITE PACK 

 DESEMPREGO CHEGA COM FORÇA AO SETOR DE SERVIÇOS 

 CENÁRIO É DE RETRAÇÃO AINDA MAIOR NO TRABALHO 

 A PEQUENA ILHA DOS CARROS AUTÔNOMOS 

 GOVERNO DECIDE ALTERAR POLIGONAL DE PARANAGUÁ POR DECRETO 

 EMPRESAS EM CRISE BUSCAM RECUPERADORES 

 ECONOMIA FORMAL FECHA AS PORTAS PARA OS MAIS INSTRUÍDOS 

 EMPRESAS TESTAM TRENS PARA REDUZIR CUSTOS COM LOGÍSTICA 

 EMPRESAS FALAM EM DESISTIR DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO 

 “OS EMPRESÁRIOS ESTÃO ESPERANDO QUE HAJA GOVERNO”, DIZ EX-MINISTRO 

DELFIM NETTO 
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 CONFIANÇA DE MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS TEM LEVE MELHORA EM 

JANEIRO 

 PESOS-PESADOS DO SETOR INDUSTRIAL NÃO VEEM LUZ NO FIM DO TÚNEL 

 CONTA DE LUZ FICARÁ EM MÉDIA 0,2% MAIS BARATA EM 2016, DIZ 

CONSULTORIA 

 AUTOPEÇAS DEVEM FATURAR R$ 64 BILHÕES EM 2016 

 IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS TÊM QUEDA DE 46% EM JANEIRO 

 PEÇAS DE FIBRAS AVANÇADAS IMPRESSAS COM TECNOLOGIA SÔNICA 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI NO FECHAMENTO DE 2015 EM 12 DOS 15 LOCAIS 

PESQUISADOS 

 MINERADORAS DE NÍQUEL AUSTRALIANAS SOFREM PRESSÃO PARA CORTAR 

PRODUÇÃO 

 EMPRESAS ESTÃO MAIS PREPARADAS PARA ENTREGA DE DECLARAÇÕES FISCAIS 

 DECRETO DISPENSA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA RENEGOCIAÇÃO DA 

DÍVIDA DE ESTADOS 

 TECNOLOGIA VAI MODIFICAR DRASTICAMENTE O MERCADO DE TRABALHO ATÉ 

2020 

 COMÉRCIO DE SP FECHOU MAIS DE 60 MIL POSTOS DE TRABALHO EM 2015, 

DIZ FECOMÉRCIO 

 JUSTIÇA DO TRABALHO JULGA 453 DEMISSÕES NA LG EM TAUBATÉ, SP 

 RIO TINTO ABANDONA DIVIDENDOS GENEROSOS POR QUEDA NOS LUCROS 

 GLENCORE REDUZ PRODUÇÃO DE COBRE E ZINCO NO 4º TRIMESTRE 
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CÂMBIO 

EM 11/02/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,967 3,967 

Euro 4,489 4,491 
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Confiança no País melhora e pode indicar que o pior da crise ficou para trás 

 11/02/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

Cinco de seis indicadores que medem a confiança e as expectativas em diferentes 
setores da economia voltaram a crescer em janeiro em relação ao final do ano 

passado. Economistas dizem que é cedo para falar em recuperação porque o cenário 
econômico ainda é ruim e os indicadores estão em um patamar muito baixo.  
 

Mas o fato de a confiança interromper a trajetória de queda em vários setores e voltar 
a crescer pode ser uma primeira pista de que o pior da crise pode ter ficado para trás, 

especialmente no caso da indústria. 
 
No mês passado, o índice de confiança dos empresários da indústria, apurado pelo 

Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), atingiu 78 
pontos e avançou 2,6% em relação a dezembro, descontadas as variações que sempre 

ocorrem nesse período. 
 
Nas mesmas bases de comparação, movimentos semelhantes de alta de dezembro 

para janeiro de outros indicadores de confiança da FGV foram registrados nos serviços 
(2,8%), no comércio (6,4%), no consumidor (2,5%) e no emprego (5,4%). Só o setor 

de construção civil destoa: a confiança recuou 0,7 ponto de dezembro para janeiro. 
 
"Há uma boa chance que tenhamos atingido o piso desses indicadores no final do ano 

passado, mas acredito que vamos ter que esperar um pouco mais para confirmar se 
houve uma virada", afirma o superintendente adjunto de Ciclos Econômicos da FGV, 

Aloisio Campelo. 
 
Dúvidas sobre a reação  

O economista da Tendências Consultoria, Rafael Bacciotti, diz que é cedo para 
acreditar em reversão sustentável. "O cenário econômico é bastante adverso: estamos 

no meio de um ajuste do emprego e da renda, convivendo com inflação elevada e 
contração do crédito." 
 

Para Francisco Pessoa, economista da LCA Consultores, os índices de confiança podem 
ter parado de cair não porque a situação da economia tenha melhorado, mas porque 

a atividade está tão ruim que os agentes acreditam que não possa piorar mais. "Neste 
ano ainda vejo queda na atividade, mas num ritmo menor do que no ano passado." 

 
Para Campelo, houve uma espécie de "aterrissagem" dos indicadores de confiança no 
final de 2015 e na indústria já é possível notar uma melhora. Em janeiro, a confiança 

dos empresários da indústria teve a segunda alta seguida. O indicador subiu em 12 de 
19 segmentos na comparação com dezembro. 

 
"A confiança dos empresários da indústria parou de cair desde agosto", diz Campelo. 
Isso porque o setor, baseado na forte contração da produção, conseguiu ajustar o 

estoque ao tamanho menor do mercado. 
 

Bacciotti concorda com Campelo e diz que o cenário é mais favorável para a indústria 
porque, além do ajuste de estoques, o setor é beneficiado pelo câmbio depreciado, 
que amplia a competitividade das exportações, e pelo arrefecimento dos custos 

salariais que ocorrem por causa da recessão. 
 

No caso da confiança do consumidor, Campelo também vê fatores objetivos para que 
o índice tenha parado de cair. Ele lembra que o consumo das famílias despencou no 
ano passado, as pessoas ficaram mais cautelosas, reduziram as compras e fizeram um 
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ajuste. "Os orçamentos domésticos continuam apertados, mas, daqui para a frente, 

as taxas começam cair de forma menos intensa, pois a base de comparação é fraca", 
argumenta.  

 
O economista lembra que esse movimento provocado pela base fraca de comparação 
é esperado nos ciclos da economia. O difícil é saber se ele veio para ficar. 

 
Zigue-zague 

Um ponto levantado pelo superintendente da FGV é a sustentabilidade dessa possível 
recuperação. "Fiz um exercício com 37 países e constatei que quanto mais longa a 
fase de queda da confiança, mais tempo demora para a economia se recuperar." 

 
Isso significa que em recessões longas, como a atual, a recuperação é mais volátil. 

Isto é, pode ter início uma fase de recuperação que depois é interrompida. Como os 
economistas gostam de ilustrar, seria uma recuperação afetada por turbulências, no 
formato da letra W. 

 
Enquanto não se sabe ao certo se, de fato, o avanço da maioria dos índices de 

confiança é um sinal de recuperação, no caso da construção civil, essa hipótese está 
descartada. Em janeiro a confiança do setor atingiu o menor nível da série iniciada em 

julho de 2010.  
 
Além de o ciclo da construção ser mais longo comparado aos demais, hoje há 

incertezas que afetam o setor tanto no segmento imobiliário como no de 
infraestrutura. Além disso, as turbulências por causa das investigações da Lava Jato 

ajudam a piorar o cenário.  
 

Confiança melhora, mas recuperação da economia vai levar mais tempo 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
 

 
 

 
 

O mês de janeiro veio cheio de más notícias na economia real. Diversos indicadores 
econômicos vieram muito ruins – como a produção de veículos ainda em queda e o 
movimento menor no comércio. Entre tantos dados ainda no vermelho, chama a 

atenção uma melhora geral nos índices de confiança na economia. 
 

Em janeiro, todas as principais medidas de confiança apresentaram melhora. O Índice 
de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), calculado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), subiu 2%, de 36 para 36,5 pontos, acima da mínima histórica 

registrada em outubro.  
 

Um índice semelhante calculado para o comércio pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) teve uma melhora semelhante, passando da mínima histórica de 79,9 
em dezembro para 80,9 pontos. 

 
Esses números, ainda muito distantes da normalidade pré-crise, foram corroborados 

pelas pesquisas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), que calcula índices para indústria, comércio e serviços – no setor de 
serviços, o instituto captou uma melhora de 4%, de 67,6 pontos para 70,4 pontos.  
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A evolução da confiança dos empresários é acompanhada por dados positivos entre 

consumidores – um dos indicadores, medido pela CNC, passou de 76,5 para 77,5 
pontos em janeiro, após ter sua mínima registrada em novembro (76,4 pontos). 

 
A melhora dos índices levanta duas hipóteses entre especialistas. A primeira é a de 
que a confiança já teria chegado ao “fundo do poço”, refletindo todos os fatores que 

surpreenderam o mercado no ano passado, como a crise política e a degradação das 
contas públicas. A segunda é a de que empresários e consumidores começam a 

enxergar a estabilização da economia para o segundo semestre.  
 
“Ainda precisamos de mais alguns meses para afirmar que a confiança se estabilizou 

e vai voltar a crescer”, diz a economista Izis Ferreira, da CNC. “O que notamos é uma 
melhora na expectativa sobre o futuro e na intenção de investimento”, completa.  

 
Se essa tendência se mantiver, é possível que o período de ajuste, com corte em lojas 
e estoques, seja sucedido por um momento de maior estabilidade no segundo 

semestre. 
 

A melhora da confiança, porém, ainda não é suficiente para mudar o cenário para o 
ano, mas é um fator que pode indicar como a recessão vai se comportar. Em relatório 

divulgado na sexta-feira (5), a equipe do banco Itaú elevou sua perspectiva de 
retração do PIB deste ano para 4%.  
 

Os economistas da instituição entendem que somente entre o terceiro e o quarto 
trimestres haverá estabilização na atividade, tese reforçada pelos índices de confiança 

em janeiro. 
 
Marcelo Azevedo, economista da CNI, lembra que uma recuperação mais forte da 

confiança vai depender de alguma melhora na economia real, o que ainda não ocorre. 
Para ele, nem mesmo o pacote de crédito anunciado pelo governo no fim de janeiro 

muda o cenário neste momento.  
 
“O investimento não deve ter efeito sobre o crescimento porque o problema não é 

falta de crédito, mas falta de disposição para investir”, explica. 
 

Micro e pequenas empresas 
O Indicador de Confiança dos micro e pequenos empresários apresentou leve melhora 
em janeiro, na comparação com dezembro, de acordo com levantamento do SPC 

(Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas).  

 
O indicador, que varia de 0 a 100, passou de 40,03 pontos para 42,03 pontos, mas 
segue abaixo do nível neutro (50 pontos). De acordo com a CNDL, esse resultado 

indica que os empresários entrevistados continuam pouco confiantes com as condições 
econômicas do país e de seus negócios. 

 
Entenda a importância dos indicadores 
Os índices de confiança são indicadores importantes para se antecipar as tendências 

na economia.  
 

Quando estão baixos, como hoje, indicam pouca disposição para investir e consumir, 
o que se reflete em pouco crescimento econômico. Quando a confiança se recupera, 
normalmente há elevação nos investimentos e no consumo, com melhora nos 

resultados da economia.  
 



Economia real continua em queda 

A melhora nos índices de confiança contrasta com os primeiros números antecedentes 
da economia em janeiro deste ano. A produção de veículos no primeiro mês do ano 

recuou quase 30%, na comparação com o mesmo mês de 2015.  
 
Foram 145 mil unidades fabricadas, o suficiente para manter elevados os estoques das 

montadoras – elas têm nos pátios 254 mil veículos, equivalentes a 49 dias de vendas.  
 

Outro item que antecipa mais um tombo na indústria em janeiro é o consumo de 
energia elétrica, que recuou 5,7% na comparação com o primeiro mês de 2015. Como 
o setor industrial é o maior usuário, é provável que a atividade econômica menor tenha 

contribuído para consumo mais baixo.  
 

No comércio, o índice da Serasa mostra uma queda de 9,6% no movimento de lojas 
em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2015. A retração é reforçada pelo 
movimento nos shoppings, que caiu 2% no primeiro mês do ano, segundo o Ibope. 

Houve também recuo de 8% nas vendas de materiais de construção em janeiro.  
 

Confiança no chão 
No segundo semestre de 2015, os principais índices de confiança chegaram às suas 

mínimas históricas. Eles começaram a melhorar neste ano, o que pode ser um primeiro 
sinal de que a economia parou de piorar. 
 

 



Modelo de gestão de startups começa a seduzir empresas de todos os portes 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

Para ajudar no desenvolvimento de startups, diversas metodologias ganharam espaço 
ao trazerem ferramentas que permitem validar modelos de negócios sem grande 
desperdício de tempo e dinheiro. Lean startup (startup enxuta), customer 

development (desenvolvimento de clientes), business model canvas (quadro de 
modelo de negócios) e design thinking são alguns dos conceitos que fazem parte do 

dia a dia de uma startup para criar, desenvolver e lançar novos produtos no mercado. 
 
A novidade é que essas estratégias começam, aos poucos, a fazer parte da gestão de 

pequenas e grandes empresas de qualquer segmento. Para o consultor e investidor-
anjo Allan Costa, essas novas abordagens são metodologias que vieram para ficar, 

pois permitem testar soluções de maneira rápida, fácil e barata.  
 
Apesar de serem focadas no contexto das startups, Costa garante que os conceitos e 

princípios podem ser usados por empresas de qualquer tamanho em qualquer estágio 
de desenvolvimento. “Em geral, elas servem para planejar o negócio, testar novos 

produtos e serviços, e para resolver problemas”, diz.  
 

Curitibanos ‘exportam’ vitrine virtual e faturam R$ 2,8 milhões 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Cofundador da Edools, Bernardo Kircove garante que as metodologias podem ser 

usadas por qualquer negócio. “Antes de elas surgirem, o empreendedor tinha uma 
mentalidade focada no desenvolvimento de produtos. Com o tempo de mercado, 

aprendeu que a parte mais arriscada de um negócio não é construir o produto em si, 
mas sim validá-lo.” 
 

Em linhas gerais, os métodos recém-criados tiram dos empresários o foco da decisão 
e repartem essa responsabilidade com os clientes. As metodologias partem do 

princípio de que ninguém sabe exatamente o que o cliente quer e passar anos 
planejando uma ação é um desperdício de recursos. Elas ensinam a testar novos 
produtos e serviços e, a partir do feedback dos consumidores, ir adaptando a solução 

até ela se tornar economicamente sustentável.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/modelo-de-gestao-de-startups-comecaa-seduzir-empresas-de-todos-os-portes-8nq91nlkz4exvv6rk4fochx6r


Para os pequenos negócios, a orientação é entender que as novas teorias são apenas 

ferramentas para criação e desenvolvimento de produtos e que seus princípios devem 
ser adaptados à realidade de cada empresa. 

 
 “São metodologias que não representam uma ruptura com as teorias tradicionais de 
administração e sim uma adequação para um momento de negócio diferenciado, em 

um cenário de recursos escassos”, diz Maria Rita Spina Bueno, diretora executiva da 
Anjos do Brasil. 

 
Para a gestão do dia a dia da empresa, o consultor Allan Costa recomenda alinhar as 
novas metodologias com as ferramentas tradicionais de administração, como, por 

exemplo, as técnicas de gestão financeira para gerenciar o fluxo de caixa. 
 

Plano de negócios morreu? 
Especialistas garantem que não. O ideal, segundo Maria Rita Spina Bueno, diretora 
executiva da Anjos do Brasil, é usar as novas metodologias para começar um negócio 

e desenvolver um novo produto e, a partir do modelo validado, fazer o plano de 
negócios para conseguir investimentos. 

 
Pequenos já utilizam técnicas como Canvas e Lean Startup 

Assim como as startups, as pequenas empresas têm equipes enxutas e recursos 
escassos. Por isso, aplicar alguns dos princípios das novas metodologias de gestão de 
negócios pode ser útil para evitar gastos desnecessários com produtos e serviços que 

os clientes não têm interesse.  
 

Um princípio muito comum entre as empresas de base tecnológica é o produto mínimo 
viável da startup enxuta. A ideia é criar um produto empregando o mínimo de dinheiro 
e tempo e lançar uma versão beta (em construção) no mercado para testar a 

aceitação.  
 

Um exemplo de pequeno negócio que usou essa abordagem foi a Tasty Salad Shop. A 
ideia do casal de arquitetos Patrícia Lion e Rodrigo Pasinato era lançar em Curitiba 
uma saladeria. Como eles não sabiam qual seria a aceitação, começaram com uma 

versão bem simples da loja, que incluia apenas entregas. Em pouco tempo, os próprios 
clientes começaram a demandar um local para alimentação e os sócios puderam 

montar o restaurante.  
 
Outra ferramenta muito útil aos pequenos negócios é o Canvas, que permite estruturar 

seu modelo de negócio de maneira bem mais rápida que um plano de negócios. “Em 
2012, para planejar os próximos dez anos do Sebrae, utilizamos o Canvas”, explica 

Allan Costa. 
 
A vantagem está em visualizar em quadros uma série de hipóteses que envolvem a 

empresa, como fontes de receitas e estruturas de custos, e pensar sobre elas.  
 

Diferentes conceitos, várias aplicações 
Confira como as novas metodologias podem ajudar o seu negócio a se consolidar e 
depois prosperar: 

 
Lean Startup  
 

O que é? 
Metodologia desenvolvida por Eric Ries que reduz o desperdício e aumenta a frequência 
de contato com clientes reais. Foi inspirada em conceitos da manufatura enxuta. 



Quais são os principais princípios? 

É o ciclo Construir-Medir-Aprender. Significa criar novos produtos e serviços com o 
mínimo de desperdício lançando versões em construção no mercado, medindo a 

aceitação e aprendendo com o feedback para perseverar ou pivotar (mudar o rumo do 
negócio). 
 

E na prática? 
Não investir inicialmente muito tempo e dinheiro no lançamento de produtos perfeitos, 

pois o público pode simplesmente rejeitar essa novidade e o empreendedor ficar com 
o prejuízo. O ideal é testar uma versão mais simples no mercado antes.  
 

Customer development 
 

O que é? 

Metodologia desenvolvida por Steve Blank para encontrar o alinhamento entre produto 
e mercado. Considerada base do movimento Lean Startup. 
 

Quais são os principais princípios? 
Tirar o foco inicial do desenvolvimento de produtos e foca no desenvolvimento de 

clientes. Consiste em entender o problema dos clientes e checar se o produto atende 
às expectativas. 

 
E na prática? 
Pesquisas de mercado custam caro e demoram. O empreendedor deve sair do 

escritório e testar sua hipótese de produto direto com o público. Também treinar os 
consumidores a se adaptarem a nova solução, caso seja algo inovador.  

 
Business Model Canvas 
 

O que é? 

Ferramenta desenvolvida por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur para projetar 
modelos de negócios. 

 
Quais são os princípios? 
É um mapa visual com nove blocos para o empreendedor preencher. As divisões são: 

segmentos de clientes, propostas de valor, canais, relacionamentos com cliente, fontes 
de receita, recursos principais, atividades-chave, parcerias principais e estrutura de 

custo.  
 
E na prática? 

Ideal para quem tem uma ideia de negócio. Coloca no papel de maneira mais rápida 
do que em um plano de negócios os principais fatores que envolvem a criação da 

empresa. Serve para o empreendedor analisar os pontos fracos e fortes da ideia. Pode 
ser utilizada para o desenvolvimento de novos projetos em uma empresa já existente. 
 

Design Thinking 
 

O que é? 

Conjunto de métodos e processos popularizados por Tim Brown para a solução de 
problemas complexos. 
 

Quais são os princípios? 
Faz com que os empresários pensem como designers, criando soluções práticas, 

viáveis e desejadas pelos clientes. O processo envolve quatro etapas: mergulhar no 
problema dos clientes; analisar e sintetizar; conceber uma solução; e prototipar. 



E na prática? 

O empreendedor deve focar em descobrir o problema de seu cliente. Para isso, precisa 
entender por completo tudo o que envolve o processo de decisão de compra do 

consumidor. 
 

Jaguar Land Rover tem o melhor janeiro da história 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Jaguar Land Rover teve o seu melhor janeiro da história ao reportar a venda de 
pouco mais de 46 mil veículos em todo o mundo, volume recorde e 24% superior ao 
resultado de idêntico mês de 2015. Em todas as principais regiões globais o grupo 

anotou crescimento, sendo o maior deles na Europa, com índice de 65%, informa em 
comunicado. 

 
Na América do Norte e na China, houve alta de 9% e 5%, respectivamente, enquanto 
outros mercados somados tiveram aumento de 15% na comparação anual. 

 
“Após nossas melhores vendas globais em 2015, este é um grande começo para o 

novo ano, com desempenho muito forte de ambas as marcas e em todos as nossas 
regiões-chave. Europa e Reino Unido distribuímos quase 20 mil veículos somente no 
mês passado, impulsionado pelas vendas sólidas do XE e o Sport Discovery”, declarou 

diretor de vendas e operações do Grupo Jaguar Land Rover, Andy Goss.  
 

“Da mesma forma, na China, a resposta do mercado para o Discovery Sport, produzido 
localmente, foi muito positiva com licenciamentos de quase 3 mil unidades em seu 
segundo mês de vendas.”  

 
Por marcas, a Land Rover entregou pouco mais de 38 mil veículos no mês passado em 

todo o mundo, incremento de 20%. O modelo mais vendido foi o range Rover Evoque, 
com 9,7 mil unidades, e o Discovery Sport, com 9,4 mil. 

 
A Jaguar teve seu melhor janeiro desde 2005 com a entrega de 7,9 mil veículos, 
crescimento de 44% sobre o ano anterior, graças às vendas de 3,6 mil unidades do 

XE.  
 

Na Europa e no Reino Unido, a marca registrou sólidos resultados, mais que o dobro 
de janeiro de 2015, de 131% e 184%, respectivamente, enquanto outras regiões 
somadas geraram aumento de 22%. 

 

Audi terá Q2 como novo SUV de entrada 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
A Audi lançou na quarta-feira, 10, um teaser alusivo à chegada do Q2, um novo 

utilitário esportivo menor que aqueles que já vende. Em vez de revelar um detalhe do 
carro ou sua silhueta, a Audi usou a imagem de uma vaga de garagem a ser preenchida 

à esquerda dos já existentes Q3, Q5 e Q7. A palavra “soon” na imagem deixa claro 
que o carro será mostrado em breve.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23417/jaguar-land-rover-tem-o-melhor-janeiro-da-historia
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23416/audi-tera-q2-como-novo-suv-de-entrada


A apresentação oficial é esperada para o Salão de Genebra, que abre as portas ao 

público em 3 de março. O modelo usa como base a plataforma modular MQB e será 
equipado com motores a gasolina de três e quatro cilindros, além de opções a diesel 

de quatro cilindros. 
 

Mercedes-Benz rejeita liderança de vendas a qualquer preço 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
A briga pela liderança do segmento premium está acirrada, mas a Mercedes-Benz 

garante que não quer ser a primeira a qualquer preço. “O maior volume deve ser 
consequência da melhor oferta de produtos. Se alcançarmos isso, naturalmente mais 

gente nos escolherá”, declarou Dieter Zetsche, CEO da Daimler, durante evento na 
Alemanha.  
 

Em 2015 a empresa foi a segunda colocada entre as marcas de luxo, com 1,87 milhão 
de carros vendidos no mundo. A líder BMW entregou 1,91 milhão de unidades, 

enquanto a Audi, que ficou em terceiro, registrou 1,80 milhão.  
 
Segundo informações da agência Reuters, o presidente da Mercedes-Benz criticou a 

guerra de preços, que faz com que as empresas sacrifiquem margens para atrair 
consumidores.  

 
Zetsche aponta que manter os produtos da marca em patamar adequado, com 
aumento do volume de vendas, permitiu que a empresa alcançasse economia de 

escala.  
 

Com a rentabilidade melhor, foi possível investir no desenvolvimento de novos 
veículos, como versões cupê e conversível da Classe S, por exemplo. Para o executivo, 
a gama da empresa é mais competitiva do que a dos concorrentes em países como a 

China, maior mercado global e cujo crescimento vem desacelerando.  
 

Paccar tem lucro líquido recorde de US$ 1,6 bi em 2015 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

O Grupo Paccar que detém as marcas de caminhões DAF, Kenworth e Peterbilt 
registrou lucro líquido recorde de US$ 1,6 bilhão em 2015 (ou US$ 4,51 por ação 
diluída) valor correspondente a 8,4% de retorno da receita também recorde de US$ 

19,1 bilhões.  
 

O lucro líquido cresceu 18% na comparação com o resultado do ano anterior, quando 
a empresa obteve ganhos de US$ 1,36 bilhão, enquanto a receita teve leve aumento 
de 0,6%. 

 
“A Paccar atingiu seu 77º ano consecutivo de lucro líquido”, destacou o CEO do grupo, 

Ron Armstrong. “Os resultados financeiros refletem os produtos e serviços de 
qualidade superior da empresa e o aumento das entregas de caminhões na América 
do Norte e Europa, complementado pelas excelentes receitas de peças e pós-venda e 

da Paccar Financial Services. Temos a satisfação de termos atingido receitas e renda 
líquida recordes ao celebrarmos 110 anos.” 

 
Para o executivo, o excelente lucro e o forte fluxo de caixa permitem que a empresa 
invista no crescimento futuro de seus mercados essenciais ao mesmo tempo em que 

expande sua presença nos mercados emergentes.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23415/mercedes-benz-rejeita-lideranca-de-vendas-a-qualquer-preco
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23414/paccar-tem-lucro-liquido-recorde-de-us-16-bi-em-2015


“A Paccar está bem posicionada para crescer em longo prazo, fazendo investimentos 

em novos veículos de última geração das marcas DAF, Kenworth e Peterbilt. Ela 
também está investindo em motores inovadores, na expansão geográfica, nas peças 

de reposição, no pós-vendas e na capacidade de serviços, fazendo melhorias nas 
fábricas e investindo em tecnologias que aumentam a eficiência de combustível e a 
confiabilidade dos caminhões”, acrescentou Armstrong.  

 
“O patrimônio líquido dos acionistas obteve um recorde no fim do ano, chegando a 

US$6,94 bilhões em 31 de dezembro de 2015”, informou o executivo. 
 
Em todo o mundo, a empresa entregou 154 mil veículos. Para o vice-presidente 

executivo da Paccar, Gary Moore, diversos fatores estão impulsionando a demanda de 
caminhões pelo mundo.  

 
Nos Estados Unidos e Europa, puxam o desempenho o bom crescimento econômico, 
forte tonelagem de frete e baixos preços de combustível.  

 
“As estimativas de vendas do varejo da indústria de caminhões Classe 8 para os EUA 

e Canadá são de que 2016 será mais um ótimo ano, com vendas na faixa de 230 mil 
a 260 mil unidades, impulsionadas pelo contínuo crescimento econômico e pelo cliente 

estar focado em atingir uma melhor eficiência operacional”, disse Moore.  
 
No Reino Unido, a DAF manteve a liderança do mercado pelo 20º ano consecutivo. “As 

vendas da indústria de caminhões acima de 16 toneladas na Europa foram de 269 mil 
unidades em 2015, e a participação de mercado da DAF aumentou para 14,6% em 

comparação com 13,8% no ano passado.  
 
Estima-se que as vendas da indústria de caminhões da Europa, no segmento de 

mercado acima de 16 toneladas, em 2016 estarão na faixa de 260 mil a 290 mil 
veículos”, afirmou o presidente da DAF, Harrie Schippers.  

 
Já no Brasil, a DAF aumentou a produção, participação de mercado e a carteira de 
encomendas e começou a montagem local do motor Paccar MX-13 e do  

 
“A DAF Brasil teve um bom ano frente aos resultados do mercado brasileiro de 

pesados. Com a bem sucedida Fenatran, em novembro passado, a maior feira de 
caminhões do País, conseguimos aumentar o número de novos pedidos, que serão 
entregues durante este semestre”, disse Marco Davila, vice-presidente da Paccar no 

Brasil.  
 

A divisão de autopeças Paccar Parts também anotou resultado recorde em 2015: “O 
negócio de peças e pós-vendas atingiu receitas anuais de US$3,06 bilhões e lucro 
antes dos impostos recorde, de US$ 555,6 milhões em 2015”, disse David Danforth, 

gerente geral da Paccar Parts e vice-presidente no grupo.  
 

“O crescimento do negócio foi impulsionado pelos investimentos em distribuição, 
tecnologia e produtos. A alta utilização da frota e a crescente população dos caminhões 
e motores da Paccar em operação contribuíram para o excelente negócio de peças e 

serviços. A marca global TRP da Paccar Parts, destinada a todas as marcas e modelos 
de caminhões, trailers e ônibus, contribuiu para aumentar os negócios de peças em 

nossas concessionárias.” 
 
A Paccar declarou dividendos de US$2,32 por ação no decorrer de 2015, incluindo um 

dividendo especial de US$1,40 por ação. O total de dividendos foi o mais alto da 
história da empresa. O grupo também recomprou 3,85 milhões de suas ações 



ordinárias por US$ 201,6 milhões em 2015 dentro do plano de recompra de ações 

previsto pelo conselho. 
 

Ford cria aplicativo para linha de montagem 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Ford desenvolveu um aplicativo para smartphone que permite aos empregados fazer 

o controle instantâneo da produção na fábrica, de forma mais rápida e precisa, por um 
dispositivo portátil usado no pulso. Ele substitui o sistema baseado no registro em 
papéis e computador de mesa e evita que os empregados tenham de andar mais de 

um quilômetro por jornada.  
 

Depois do projeto piloto realizado na fábrica de Valência, na Espanha, o equipamento 
deve ser adotado em outras unidades pelo mundo. "A capacidade de verificar qualquer 
aspecto da qualidade e especificação na tela do smartphone ajuda a melhorar os 

processos de produção", diz a vice-presidente de manufatura da Ford Europa, Linda 
Cash.  

 
O dispositivo Bluetooth identifica os requisitos exatos de inspeção de qualidade de 
cada veículo na linha de montagem. Os dados são mostrados na tela de pulso (sensível 

ao toque) e podem ser acompanhados e aprovados instantaneamente pela equipe. 
Segundo a Ford, o novo sistema ajudou a reduzir o erro humano em 7% e tornou cada 

inspeção sete segundos mais rápida.  
 
Em Valência, onde a produção anual chega a 400 mil veículos, isso representa boa 

economia de tempo para inspeções adicionais de qualidade. A unidade espanhola foi 
escolhida como piloto por causa de sua alta complexidade de produção, com seis 

diferentes veículos e centenas de especificações de modelos na linha: Mondeo, Mondeo 
Vignale, Kuga, Transit Connect, Tourneo Connect, S-MAX e Galaxy.  

 
Entre outros avanços, a fábrica conta com rede wi-fi para a instalação flexível do 
software de comando de voz do sistema de conectividade Sync, baixando pacotes 

específicos de linguagem e navegação para cada veículo.  
 

A ideia de usar um dispositivo de vestir (“wearable”) conectado a um aplicativo para 
controle de qualidade partiu do gerente de produção da fábrica, Ramón Garcia, que 
observou colegas e familiares usando cada vez mais smartphones e tablets na hora do 

almoço e em casa. O aplicativo Android foi desenvolvido pela Ford em parceria com a 
empresa de software S.L. Visia Solutions. 

 
"A resposta dos trabalhadores foi positiva e estudamos outras áreas onde seja possível 
implantar a inovação digital”, diz Garcia. Com o aumento do uso de dispositivos 

inteligentes portáteis, como relógios, óculos e medidores de desempenho físico, a Ford 
inaugurou este ano o Laboratório Experimental de Wearables Automotivos, dentro do 

Centro de Pesquisa e Inovação em Dearborn, nos Estados unidos. Cientistas e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23413/ford-cria-aplicativo-para-linha-de-montagem


engenheiros trabalham no local para integrar os dispositivos portáteis aos veículos e 

tornar as tecnologias de assistência ao motorista mais eficientes.  
 

Audi eleva vendas globais em 4% em janeiro 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Audi teve recorde de vendas globais em janeiro ao reportar a entrega de 143,1 mil 

unidades em todo o mundo representando crescimento de 4% sobre o resultado de 
igual mês do ano passado, quando a marca vendeu 137,7 mil veículos, informa em 
comunicado divulgado na quarta-feira, 10. 

 
“Começamos o novo ano em um ritmo bom e entregamos mais carros do que nunca 

para um mês de janeiro”, disse o membro do conselho de administração e diretor 
global de vendas e marketing da Audi, Dietmar Voggenreiter. “Nós ganhamos novos 
clientes nas Américas, Europa e Ásia, o que mostra como equilibrada é nossa 

estratégia de crescimento”.  
 

O maior destaque em desempenho foi observado na Europa, onde os licenciamentos 
subiram 6,5% na mesma base de comparação, para 59,9 mil veículos, sendo a 
Alemanha responsável por 21,8 mil unidades, alta de 10,2%, seguida por Reino Unido, 

com 11,9 mil e incremento de 2,5%.  
 

Na Espanha e Itália houve crescimento de 21,2% e 9,9%, respectivamente, para 4,2 
mil unidades em ambos os mercados.  
 

No Velho Continente, o Audi Q7 conseguiu duplicar as suas vendas em cada mês desde 
junho, quando foi lançado naquele mercado. 

 
Nas Américas, a soma dos emplacamentos chegou a 16,6 mil unidades em janeiro, 

2,5% a mais do que o registrado há um ano na região. Seu maior crescimento foi no 
México, cujas vendas foram 9,8% maiores, para pouco mais de 1,1 carros.  
 

Apesar do início de um inverno severo, que abafou o crescimento nos Estados Unidos 
durante o mês passado, a Audi conseguiu superar o recorde do início de 2015 em 

2,7% com a entrega de 11,8 mil veículos, fortificado pelo novo Q7, que chegou às 
concessionárias dos Estados Unidos neste último janeiro.  
 

O Brasil também ganhou destaque no resultado da marca ao consumir pouco mais de 
1,3 mil Audi em janeiro, alta de 4% no comparativo anual. 

 
Com 54,4 mil veículos vendidos, a Audi comemora o desempenho na China, onde as 
vendas cresceram 6,2%, com destaque para o SUV médio Q5: a demanda pelo modelo 

se elevou em 33,4%, para 11,6 mil unidades. 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23412/audi-eleva-vendas-globais-em-4-em-janeiro


Dieselgate faz Volkswagen atrasar divulgação de balanço 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
O Grupo Volkswagen anunciou que vai atrasar a divulgação do balanço dos resultados 

financeiros de 2015 por causa do dieselgate. Em comunicado, a companhia aponta 
que precisa de mais tempo para esclarecer questões pendentes e calcular o impacto 

da fraude.  
 
Inicialmente o plano da empresa era realizar a coletiva de imprensa anual para fazer 

balanço do desempenho no ano passado no dia 10 de março. Em seguida, em 21 de 
abril, aconteceria a reunião com os acionistas. 

 
Com uma série de questões ainda indefinidas, o Grupo Volkswagen suspendeu este 
cronograma e declarou que definirá novas datas o mais rápido possível. A expectativa 

é de que o anúncio dos resultados seja feito na segunda metade de abril. Já a reunião 
com acionistas deve acontecer apenas em junho. 

 
A empresa também declarou estar empenhada em garantir a “maior confiabilidade e 
transparência possível aos acionistas e ao público”. Antes de divulgar seu balanço 

completo, a empresa adiantará os resultados operacionais, que incluem apenas a 
atividade principal da empresa e, portanto, não são afetados pelo dieselgate. 

 
Recentemente a companhia apontou a expectativa de estabilidade no lucro operacional 
de 2015 na comparação com 2014, quando a empresa alcançou resultado recorde de 

12,7 bilhões de euros. 
 

A crise no Grupo Volkswagen começou em setembro do ano passado, quando 
autoridades dos Estados Unidos descobriram que a empresa instalou um software que 
fraudava o nível de emissões de alguns carros com motor diesel vendidos no país. 

 
Assim, os veículos passavam nos testes de emissões apesar de serem mais poluentes 

do que o permitido. Após ser descoberta, a companhia admitiu ter instalado o 
dispositivo fraudador em 11 milhões de carros globalmente. 
 

Toyota equipa Etios com série White Pack 

 11/02/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Toyota lançou para as versões de entrada do modelo Etios a série White Pack. O 
hatch tem preço sugerido de R$ 47.780 e o sedã, R$ 50.560. As novas opções são 
exclusivas para as versões XS, vêm pintadas de branco pérola e trazem frisos laterais 

da cor do carro, sensor de estacionamento traseiro, tapete para porta-malas, ou 
bandeja, no caso do sedã. 

 
Nas versões White Pack, tanto o sedã como o hatch trazem motor 1.5 flex e câmbio 
manual de cinco marchas. A linha Etios tem como itens de série banco do motorista 

com ajuste de altura, controle de áudio no volante, relógio digital e chave com 
comando de abertura e fechamento das portas. A série White Pack vem com travas e 

vidros com acionamento elétrico e também ar-condicionado.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23410/dieselgate-faz-volkswagen-atrasar-divulgacao-de-balanco
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23409/toyota-equipa-etios-com-serie-white-pack


Desemprego chega com força ao setor de serviços 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
  

 
 

 
 
 

 
Um dos últimos pilares de resistência à crise, o setor de serviços administrativos e 

complementares começou a demitir no fim de 2015 diante da escolha de empresas 
em reduzir a demanda por esse tipo de atividade.  
 

Sem escolha, o segmento – que inclui tarefas de limpeza, vigilância e telemarketing – 
está mandando para a fila do desemprego pessoas com menor qualificação e 

remuneração, que podem encontrar dificuldades para se recolocar no mercado de 
trabalho. 
 

Além disso, como o setor é intensivo em mão de obra, o sinal de que a crise bateu à 
porta pode ainda reforçar o círculo vicioso já visto nos últimos meses. Quando essas 

pessoas são demitidas, elas passam a consumir e gastar menos, deprimindo ainda 
mais a atividade econômica e gerando mais desemprego. 
 

Luis Carlos Avelino, de 40 anos, trabalhou por uma década no setor de vigilância. Após 
três anos de atuação como segurança em uma empresa do ramo de hotelaria em São 

Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, foi dispensado em outubro passado por 
“redução de custos”. “Depois de mim, mandaram outros embora. Sobrevivi porque 
recebi o seguro-desemprego e fiquei fazendo bicos. Agora, o seguro vai acabar. Estou 

entregando currículos.” 
 

Cenário é de retração em todos os setores 
Morador da zona leste de São Paulo, Avelino se mostra esperançoso em encontrar 
trabalho na área com facilidade. Mas as empresas desse segmento não têm mostrado 

disponibilidade em contratar.  
 

Em janeiro, a Sondagem de Serviços da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que 
27% das empresas de serviços administrativos e complementares pretendem demitir 

nos próximos três meses. Além disso, 34,8% reclamam de demanda insuficiente.  
 
“Os serviços como um todo foram os últimos a entrar em trajetória de declínio. Houve 

desaceleração quando a perda de renda começou a ser mais acentuada, e esse 
processo ocorreu mais rápido do que em outros setores justamente por conta dessa 

demora”, explica o economista Silvio Sales, consultor da FGV e coordenador da 
sondagem.  
 

“O problema é para o mercado de trabalho como um todo. Assim como o crescimento 
do setor de serviços se deu com admissão de pessoas, a desaceleração agora é 

demitindo trabalhadores”, acrescenta. “Estamos longe de uma recuperação no setor.” 
 
A auxiliar de serviços gerais Ednéa da Silva de Oliveira, de 33 anos, passou um ano e 

quatro meses desempregada e entregou dezenas de currículos. Na semana passada, 
finalmente foi selecionada para uma vaga na zona sul do Rio. Antes disso, a moradora 

de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aceitou bicos de vendedora por R$ 30, 
improvisou como manicure e pediu dinheiro emprestado à mãe para pagar o transporte 
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até os locais de entrevista. “Quando me ligaram para dar a notícia, chorei e tudo”, 

afirma, ciente da sorte cada vez mais rara. 
 

Desempenho 
O setor de serviços administrativos e complementares (que inclui atividades de 
limpeza, vigilância, recepção, telemarketing, cobrança e auxiliar administrativa) 

mergulhou em uma trajetória negativa em julho do ano passado, quando o volume 
encolheu 2,8% em relação a igual mês de 2014. Desde então, o ritmo de queda só se 

intensificou, até atingir uma perda de 6,4% em novembro, segundo o mesmo tipo de 
comparação, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

Como essas funções são consideradas mais “essenciais”, as empresas relutaram em 
demitir. Mas a falta de perspectiva de recuperação na economia acabou falando mais 

alto.  
 
No trimestre até outubro de 2015, 429 mil pessoas que trabalham nos setores de 

informação, comunicação, serviços administrativos e complementares foram 
dispensadas em relação a igual período de 2014, segundo os dados mais recentes da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. 
 

A pesquisa sobre o mercado de trabalho do IBGE engloba mais segmentos do que 
apenas os administrativos e complementares, mas dá uma boa pista do movimento 
que também é percebido por agências de emprego. Na Vagas.com, as candidaturas 

para o posto de auxiliar/operacional avançaram 25% em 2015 ante o ano anterior. No 
entanto, a oferta de vagas para essas funções cresceu apenas 6% no período. 

 
“A oferta de vagas foi desacelerando durante o ano. O primeiro trimestre de 2015 teve 
um bom volume de vagas divulgadas, mas no último trimestre houve uma queda bem 

forte”, explica Rafael Urbano, especialista em Inteligência de Negócios da Vagas.com.  
 

Em janeiro deste ano, o cenário piorou ainda mais. A procura aumentou 37% em 
relação a igual mês de 2015, mas a oferta de vagas nesse segmento despencou 50%. 
 

“É um indicativo de que pode continuar nesse mesmo patamar (de piora) nos próximos 
meses”, avalia Urbano. O aperto no número de vagas deve preocupar quem está 

desempregado, já que as empresas vão tentar aproveitar esse momento para 
melhorar a qualidade. “Quem ficar parado, sem buscar alguma qualificação, pode ficar 
de fora”, diz o especialista da Vagas.com. 

 
No Rio de Janeiro, a empresa de recursos humanos Simetria também percebeu um 

encolhimento nas vagas disponíveis no segmento de serviços administrativos e 
complementares.  
 

“Se uma empresa tem duas portarias, acaba cortando uma. Ou então diminui o serviço 
de limpeza. Então, elas dispensam e não veem necessidade de contratar, porque o 

mercado continua parado”, afirma a diretora Neusa Nascimento. 
 

Cenário é de retração ainda maior no trabalho 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Após um ano de retração no mercado de trabalho, com o corte de 1,5 milhão de 

empregos formais em 2015, a perspectiva para 2016 não é de recuperação. Entre os 
representantes dos principais setores da economia, é consenso que – apesar do 

discurso entoado pelo governo – 2016 não deve trazer dados melhores que os do ano 
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passado. As expectativas são tão negativas que, para alguns, uma repetição do 

resultado de 2015 já seria motivo para comemoração. 
 

Caso o país apresente números semelhantes aos do ano passado, serão perdidos 3 
milhões de empregos em dois anos, de um total de 5 milhões gerados desde que a 
presidente Dilma Rousseff assumiu o cargo. Há duas semanas, a petista afirmou que 

o país vai retomar a geração de emprego e renda. “Vamos voltar a desenvolver esse 
país.” 

 
O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, complementou: “Vamos 
sair dessa situação, temos de iniciar um movimento de retomada da geração de 

emprego, esse é o nosso cenário”. 
 

Apesar do tom de confiança, a preocupação tomou conta do Palácio do Planalto. A 
avaliação é que a popularidade da presidente pode piorar caso o desemprego vire um 
problema maior.  

 
Indústria e comércio 

Na indústria, setor que mais fechou vagas em 2015 - 608 mil, pelos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados -, as demissões de trabalhadores vão 

continuar, avalia o gerente executivo de Política Econômica da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco.  
 

“As perspectivas para 2016 não são animadoras, ao contrário. O ambiente geral não 
mudou, temos um problema fiscal muito sério que tem gerado baixa confiança. Isso 

reflete no mercado de trabalho.” 
 
O técnico da CNI acredita que a retomada da confiança passa por mudanças 

estruturais, como a reforma da Previdência e o ajuste fiscal. Para ele, a ampliação do 
crédito proposta pelo governo não deve trazer grandes resultados. “Irrigar com mais 

crédito a economia sem mudar as condições fiscais que afetam a confiança vai ser 
pouco efetivo”, afirmou. 
 

Depois de gerar vagas ano a ano desde o início da gestão petista, o comércio fechou 
218 mil postos em 2015. “O setor embarcou nesse trem fantasma da crise”, disse o 

economista da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fábio Bentes. 
 
Ele estima que neste ano o setor vai demitir pelo menos 200 mil pessoas mais do que 

contratar. “Qualquer recuperação do comércio passa necessariamente por uma 
recuperação do mercado de trabalho geral, o que está longe de acontecer. A 

perspectiva é que o consumo continue se deteriorando.” 
 
Num dos cenários mais pessimistas, o presidente da Força Sindical, deputado Paulinho 

da Força (SD-SP), acredita que, em 2016, cerca de 15% da população 
economicamente ativa vai perder o emprego, ou seja, entre 3 e 4 milhões de pessoas. 

 
O número é muito pior do que o resultado final de 2015. Na avaliação do deputado, 
as centrais sindicais perderam força durante os governos Dilma e desampararam o 

trabalhador. “Os movimentos sindicais têm sido moles e uma alternativa é realizar 
uma paralisação.” 

 
Após o carnaval, a central vai discutir com a CUT um calendário de manifestações 
contra o cenário político e econômico e a reforma da Previdência. 

 
Com uma visão um pouco mais otimista, mas ressaltando as dificuldades previstas 

para o ano e o enfraquecimento de Dilma, o presidente da Federação das Indústrias 



do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, afirmou que a federação acredita que este 

ano serão fechadas mais um milhão de vagas. “Mas a situação é grave, já que tivemos 
1,5 milhão de desempregados a mais em 2015, lembrando que quanto mais 

trabalhadores desempregados, mais difícil é a retomada do crescimento.” 
 
Outro setor que embarcou nos dados negativos foi o de serviços, com menos 276 mil 

vagas no ano passado. De acordo com o presidente da Confederação Nacional de 
Serviços (CNS), Luigi Nese, o atendimento essencialmente voltado ao mercado interno 

faz com que o setor seja muito sensível à crise atual. “O ano começou ruim e vai se 
manter. O máximo que pode acontecer é a mesma situação de 2015. Se for igual ao 
ano passado, já está bom”, previu. 

 
Na construção, importante termômetro da economia, o cenário não é diferente. 

Segundo o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos 
Martins, contratos de obras estimuladas pelo governo, como as do Minha Casa Minha 
Vida, estão acabando, sem perspectiva de novos projetos.  

 
Em outro exemplo, somente no Rio de Janeiro, 35 mil operários ligados às obras da 

Olimpíada devem ser desligados nos próximos meses. “Esse pessoal vai ser 
dispensado e não tem onde se recolocar”, disse. 

 
A baixa disposição de investimento dos brasileiros também preocupa. “Uma família 
não vai deixar de colocar alimento na mesa ou pagar a escola do filho, mas certamente 

vai adiar a compra de um apartamento.” 
 

A agricultura foi o único setor que gerou empregos formais no ano passado, com saldo 
de 9,8 mil novas vagas. Para 2016, o superintendente técnico da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Lucchi, acredita que o patamar do emprego no 

setor será mantido, com a possibilidade de uma elevação moderada. 
 

Segundo Lucchi, o dólar em patamar mais alto não será suficiente para permitir 
expansões de emprego que foram observados até 2014. Ele explica que neste ano os 
custos de produção, com insumos importados, já foram com dólar mais elevado. O 

crédito também ficou mais caro. 
 

A pequena ilha dos carros autônomos 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

Phil Gawne, o ministro dos Transportes da Ilha de Man, trabalha 16 horas por dia em 
projetos em duas áreas radicalmente diferentes. Ele está tentando salvar os bondes 

puxados por cavalos, alguns fabricados em 1876. E, ao mesmo tempo, Gawne lidera 
um projeto para incentivar negócios de empresas que fabricam carros autônomos, 
sem volantes ou pedais. 

 
Esta é a vida de um burocrata em uma das ilhas mais peculiares do mundo. A ilha –

localizada entre a Irlanda e a Grã Bretanha – tem uma população de 90 mil pessoas e 
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uma área do tamanho de uma cidade como Chicago,nos Estados Unidos. E diz ter o 

mais antigo parlamento do mundo, com mais de mil anos de existência. 
 

Google 
Um episódio peculiar envolveu em novembro do ano passado o carro autônomo do 
Google. O veículo foi parado por um policial porque transitava em uma rua de Mountain 

View, na Califórnia abaixo da velocidade.  
 

No entanto, o veículo não foi multado porque, por motivos de segurança, os carros 
sem motorista do Google rodam somente em velocidades máxima de 40 km/h – além 
disso, a legislação da Califórnia obriga modelos autônomos a não circularem em vias 

com velocidade máxima acima de 56 km/h.  
 

A gigante da tecnologia recebeu permissão do governo estadual em 2014 para realizar 
testes em vias públicas - a Audi e a Mercedes-Benz também ganharam a autorização. 
 

Sua dependência econômica do turismo justifica a manutenção dos bondes em 
funcionamento. Carros autônomos também atrairiam visitantes, e a capacidade do 

pequeno governo de aprovar a entrada da nova tecnologia faria da ilha um destino 
atraente para empresas que estão desenvolvendo esses veículos.  

 
“Gostamos de ser inovadores na ilha”, diz Gawn. “Também gostamos de ser 
independentes. Isso ajuda a mantermos nossa imagem e reputação no exterior.” 

 
Segundo Gawne, o governo conversou com diversas empresas interessadas em levar 

carros autônomos para a ilha. Mudanças na legislação poderiam ser feitas até o meio 
do ano, um prazo curto se comparado à realidade de países maiores. 
 

Baidu 
Em dezembro do ano passado, a multinacional chinesa de tecnologia Baidu fez seu 

teste mais longo com um carro autônomo circulando por 30 quilômetros pelas ruas de 
Pequim.  
 

O automóvel utilizado foi um BMW modelo Gran Turismo, equipado com um sistema 
inteligente desenvolvido pelo Baidu, que permite ao carro trafegar sem um motorista. 

 
O pico de velocidade foi de 100 quilômetros por hora. O carro autônomo do Baidu está 
em desenvolvimento desde 2013 e, por meio de tecnologias de reconhecimento de 

objetos, pode detectar obstáculos ao seu redor, reconhecer faixas de rolamento e 
definir com precisão distância e velocidade. 

 
Para muitos, uma ilha pequena –longe da burocracia e das cidades congestionadas de 
países maiores – seria o lugar óbvio para os primeiros testes em larga escala de 

veículos completamente autônomos. 
 

“Uma ilha pode abrigar testes que não seriam possíveis em uma cidade”, diz David 
Alexander, analista da Navigant Research. “No continente sempre haverá alguém que 
quer sair dos limites do teste e que, depois, vai querer demonstrar que esses veículos 

são na verdade inúteis.” 
 

Além disso, ele avalia que pequenas ilhas independentes não conseguem custear 
sozinhas novos sistemas de transporte. Uma grande empresa com disposição para 
investir na infraestrutura local provavelmente encontraria um governo amigável. 

 
O governo da Ilha de Man estabeleceu um grupo de trabalho para analisar a nova 

tecnologia e determinar quais leis precisam ser modificadas e quais incentivos 



atrairiam as empresas, como infraestrutura de escritórios e barracões. Esse esforço, 

que Gawne descreve como “bastante urgente”, será finalizado em um mês. Ele diz que 
as novas leis podem ser aprovadas em dois ou três meses – com grande apoio dentro 

do governo. 
 
“Estamos animados. Vemos muitas vantagens em potencial para a ilha”, diz. “E isso 

também ajuda na nossa imagem.” 
 

Governo decide alterar poligonal de Paranaguá por decreto 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

Depois de quase seis meses do adiamento das últimas audiências públicas para revisão 
das poligonais dos portos públicos de Antonina e Paranaguá, o governo federal decidiu 

editar um decreto para excluir as áreas privadas da área de abrangência de Paranaguá.  
 
A Secretaria de Portos (SEP) encaminhou o projeto de decreto à Casa Civil com a nova 

poligonal para destravar os projetos de terminais privados no litoral paranaense. 
 

A decisão do ministro Helder Barbalho foi endossada por um encontro, realizado na 
quinta-feira (4) em Brasília, que reuniu representantes dos trabalhadores, dos portos 
privados, da Appa, além dos senadores Roberto Requião (PMDB) e Gleisi Hoffmann 

(PT) e do deputado Ricardo Barros (PP). No encontro, foi selado um acordo para 
garantir direitos dos trabalhadores por meio da assinatura de um termo de 

compromisso.  
 
Uma batalha judicial vinha sendo travada para alteração do traçado da poligonal do 

Porto de Paranaguá desde 2014, quando a primeira consulta pública foi aberta. A ação 
sofreu com sete liminares que suspenderam o processo, posteriormente revogado pela 

própria SEP.  
 

Na rabeira 
Paranaguá é um dos últimos portos públicos do país a revisar a área de sua poligonal, 
obrigação presente na nova Lei dos Portos. A poligonal é a área de abrangência de um 

porto público, normalmente maior do que o espaço efetivamente ocupado por ele. 
 

Engloba, além do cais, os terrenos destinados à atividade portuária, onde ficam 
depósitos e escritórios. E também áreas para eventual expansão. As companhias que 
operam dentro da poligonal têm de se submeter a diversas regras, como a contratação 

de mão de obra de estivadores avulsos  
 

O órgão então abriu uma nova consulta em julho do ano passado que também foi alvo 
de três ações. A nova Lei dos Portos exigia a revisão das poligonais, não previa a 
necessidade de consultas públicas para a definição das áreas. Apesar disso, o governo 

federal havia feito inicialmente a escolha pelas audiências de consulta popular. 
 

Arquimedes Anastacio, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 
Paranaguá (Aciap), autora de uma das liminares suspendendo a consulta pública, 
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confirmou o acordo entre trabalhadores, empresários e governo. “Foi acordado que os 

trabalhadores já sindicalizados tenham prioridade na chamada para os terminais 
privados. Isso garante que os salários terão de ser cumpridos pela tabela do sindicato”, 

diz. 
 
A atual poligonal do Porto de Paranaguá engloba as áreas da Ilha do Mel e também do 

município de Pontal do Paraná, onde há a previsão de implantação de pelo menos dois 
terminais de uso privado.  

 
Segundo Luiz Henrique Dividino, diretor-presidente da Appa, três empresas 
manifestaram oficialmente interesse de investir na região, além do Porto Pontal, 

empreendimento da JCR Participações.  
 

São eles: o Novo Porto, projeto da família Cattalini; o Terlip, da Triunfo Participações 
e Investimentos e outro empreendimento no município de Pontal do Paraná. “A SEP 
está cumprindo a lei, que diz que as poligonais devem separar as áreas públicas das 

privadas”, diz Dividino. 
 

Empresas em crise buscam recuperadores 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A recessão econômica freou o Brasil, mas deu a largada a uma corrida na área 
corporativa, com companhias em apuros financeiros pedindo ajuda para reorganizar 
seus negócios.  

 
É aí que entram em cena os chamados especialistas em reestruturações operacionais 

e financeiras de empresas. Na contramão da crise, fazem hora extra, ampliam a equipe 
e recusam clientes. 

 
Os recuperadores, profissionais especializados em assumir a gestão de empresas em 
crise, precisam fazer ajustes rápidos, atuar sob pressão como médicos de um CTI para 

botar as finanças da corporação de volta aos trilhos. Hoje, eles são poucos para dar 
conta da explosão da demanda por seus serviços. Em 2015, houve 1.287 pedidos de 

recuperação judicial no país, salto de 55,4% em relação ao ano anterior, segundo 
dados da Serasa. 
 

No currículo dos principais nomes deste mercado, casos de sucesso dividem espaço 
com os de companhias que saíram de cena mesmo depois da recuperação judicial. A 

trajetória desses profissionais costuma ser um zigue-zague entre erros e acertos. 
 
Um dos especialistas na área é Ricardo Knoepfelmacher. À frente da RK Partners, 

acaba de desembarcar na Bombril, depois de acumular passagens pela petroleira OGX, 
de Eike Batista, pelos estaleiros Atlântico Sul e Enseada, por Galvão Engenharia e UTC, 

enquadradas na Lava-Jato.  
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Experiências diversas também pavimentaram o caminho do advogado Fábio Carvalho, 

que se tornou presidente da Casa&Video, após ter cuidado da recuperação judicial da 
varejista – que superou um escândalo de fraude e sonegação fiscal – além de ter 

participado dos processos de Varig e LG Philips. Parte de sua formação vem do tempo 
que atuou sob a supervisão de Marcelo Gomes, diretor da Alvarez & Marsal no Brasil, 
gigante mundial do setor, que hoje cuida de casos como os da OAS e da Alumini. 

 
Habilidades 

A crise agravou a situação de muitas empresas. Mas quando o assunto é gestão 
corporativa especialistas recomendam assertividade e olho atento à geração de caixa. 
Perder o foco pode custar caro. Mas, os analistas também alertam que é preciso tomar 

decisões na hora certa. E se preciso, reestruturar a companhia antes de pedir proteção 
judicial.  

 
 “Elas buscam assessoria quando a situação já está muito crítica. O ideal seria que 
contratassem bem antes de iniciar o processo de não pagamento das dívidas. Quanto 

mais cedo, mais tempo há para planejar e iniciar a negociação de forma mais 
harmoniosa e menos litigiosa”, destaca K. 

 
A recuperação judicial não é uma solução isolada, mas uma ferramenta que pode ser 

usada no processo de reestruturação. A empresa que recorre à Justiça consegue 
alongar dívidas em condições mais vantajosas e se prepara para receber recursos de 
maneira protegida, explica Luís Alberto Paiva, sócio-diretor da Corporate Consulting, 

que hoje atende 15 empresas, como Latina e Pioneira da Costa. 
 

“Entre 30% e 35% das empresas que pedem recuperação no país concluem o 
processo. Ou seja, equilibram compromissos e geração de caixa e tocam o negócio 
adiante. Isso não as livra de, mais adiante, enfrentarem novos problemas”, diz Paiva. 

 
Lidar com o estresse envolvido numa recuperação não é tarefa para iniciantes. Manter 

a calma é essencial. Gomes, por exemplo, pratica meditação, além de filosofia clínica.  
 
E mantém o hábito de escrever sobre os casos que acompanha. No futuro, não 

descarta lançar um livro sobre a Varig, por exemplo. Até lá, está mergulhado em 
trabalho.  

 
“Em 2014, tivemos 35% mais clientes. No ano passado, dobramos a carteira. Este 
ano, prevemos avanço de 50% porque precisamos respeitar nossa capacidade. Em 

paralelo, nossa taxa de rejeição de clientes subiu de 10%, em 2014, para 50%, agora. 
Boa parte das recusas ocorre por falta de condições de recuperação de empresas que 

nos procuram”, afirma. 
 
Carvalho, que também é adepto de técnicas como a ioga para compensar a rotina 

estressante, recomenda evitar ao máximo a proteção da Justiça contra credores: 
“Recuperação judicial é só dor. Raramente é a melhor alternativa. Mas, às vezes, é a 

única. Torna a negociação mais lenta, traz custos, compartilha a condução da empresa 
com a máquina estatal. Tudo fica difícil.” 
 

Carvalho trilhou um caminho peculiar. Depois de assumir a recuperação da Casa & 
Video, em 2009, acabou fazendo um aporte financeiro na varejista, recuperou e 

assumiu o negócio. 
 
Embalagem econômica cresce na crise 

Agora, ele está cruzando sua segunda fronteira profissional. Após passar de 
recuperador a executivo, atua como investidor. Recentemente, comprou a fatia do 

BTG na Bravante, de apoio marítimo ao setor de óleo e gás. Levou 38% de participação 



e a cadeira de presidente do conselho, num negócio de R$ 60 milhões. O passo é 

consequência da criação da Legion Holdings, focada em investir em empresas que 
passam por restruturação, preferencialmente sem recuperação judicial. 

 
“Vejo mais oportunidade no lado do ativo do que da dívida dessas companhias, como 
miram alguns fundos. Com isso, não preciso deter o controle, mas ter capacidade de 

influenciar o processo de tomada de decisão da empresa. Ter participação na gestão 
para ajudar na virada operacional”, conta ele. 

 
No mercado, é dada como certa a entrada de Carvalho - como investidor - na Leader, 
que sofre com uma dívida de quase R$ 1 bilhão e com a decisão do BTG de reduzir ou 

zerar sua participação de 70% na varejista fluminense. Ele reconhece participar de 
conversas sobre a empresa. 

 
Para ele, a crise nas companhias brasileiras tem fundamento econômico, pelo impacto 
na geração de caixa. A solução, diz Carvalho, não virá do governo nem da massa de 

consumo da classe C, mas da rearrumação da equação entre compromissos e 
operações das empresas e acordos com instituições financeiras. 

 
“A recuperação judicial não vai salvar o setor corporativo brasileiro. E, sim, a 

negociação entre as empresas e os bancos. Os bancos, hoje, têm capacidade financeira 
para chegar a acordos que consigam dar fôlego ao setor produtivo. Todos têm de 
ceder”, provoca o executivo. 

 

Economia formal fecha as portas para os mais instruídos 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
A economia brasileira eliminou 461 mil postos de trabalho formal para profissionais de 

ensino médio e 76 mil vagas de nível superior em 2015. Foi a primeira vez em pelo 
menos 12 anos que o saldo do emprego com carteira assinada ficou negativo para 

essas duas faixas de escolaridade. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), cuja série histórica com detalhamento por grau de instrução 
começou em 2004. 

 
O mercado de trabalho atingiu seu ápice em 2010, quando foram criados 2,6 milhões 

de empregos formais em todo o país. A geração de oportunidades começou a perder 
vigor no ano seguinte e veio desacelerando desde então, até culminar no fechamento 
de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho no ano passado. 

 
Os trabalhadores que concluíram apenas o ensino fundamental foram os primeiros a 

sentir o aperto. Ainda em 2013, foram eliminadas 12 mil vagas para esse grau de 
instrução. No ano seguinte, o saldo negativo chegou a 312 mil e, em 2015, passou de 
1 milhão.  

 
Para os profissionais com ensino médio completo, as demissões começaram a superar 

as contratações no início de 2015. Os trabalhadores com diploma universitário foram 
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os últimos a sentir os efeitos da recessão. Para eles, o saldo mensal passou para o 

lado negativo a partir de meados do ano. 
 

NO PARANÁ 
Os empregos para profissionais com diploma universitário resistiram por mais tempo 
no Paraná. Mas também fecharam o ano no vermelho. No saldo entre contratações de 

demissões, foram fechados 1.685 postos de trabalho de nível superior. Para 
trabalhadores com ensino médio completo, a perda de empregos chegou a 14,3 mil. 

 
Escalada 
“A regra é a seguinte: quem entrou por último, mais jovem, com menos experiência, 

é o primeiro a ser demitido. À medida que a produção vai caindo, as demissões vão 
chegando a níveis mais altos. 

 
Como a crise brasileira é muito grave, hoje ela atinge profissionais de todos os níveis 
de qualificação”, diz Naercio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas 

Públicas do Insper. 
 

Para a economista Katy Maia, professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
os cortes de funcionários mais qualificados têm a ver não só com a recessão, mas com 

a falta de perspectivas.  
 
“Se o empresário vislumbra uma reação da economia mais adiante, ele procura manter 

o empregado, porque a demissão e a eventual recontratação têm um custo elevado”, 
diz. 

 
Setores 
Dentre os cinco grandes setores da economia, apenas na agropecuária houve mais 

contratações que dispensas de profissionais mais graduados – o saldo ficou positivo 
em 155 vagas para os trabalhadores com curso superior e em 17 mil vagas para os 

de nível médio. 
 
Nas áreas de serviços, comércio, construção civil e na indústria, predominaram as 

demissões. Os maiores cortes ocorreram no setor industrial, que eliminou 34 mil 
postos de nível superior e 268 mil de nível médio em todo o país. 

 
IDADE 
Os trabalhadores mais velhos foram os principais prejudicados pela recessão. Se para 

os jovens com até 24 anos as contratações superaram as demissões em 397 mil vagas, 
no caso dos profissionais com 25 anos ou mais foram eliminados pouco mais de 1,9 

milhão de postos de trabalho em todo o país.  
 
No Paraná, o saldo para os mais jovens ficou positivo em 29 mil vagas. Para os demais, 

houve 105 mil dispensas, já descontadas as admissões. 
 

Sem distinção 
Até 2014, profissionais com ensino médio ou superior ainda escapavam do 
desaquecimento do mercado de trabalho. Mas, em 2015, houve corte de vagas em 

todos os níveis de escolaridade. 
 

 
 



 

 

 
 

 
*Inclui médio incompleto. **Inclui 
superior incompleto. 

 
 

 

Empresas testam trens para reduzir custos com logística 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

Ao lado da soja, TVs. Pertinho do milho, motos. Com a crise econômica, muitas 
indústrias têm buscado reduzir custos logísticos para fazer a mercadoria chegar ao 

cliente. O resultado é que produtos tradicionalmente transportados por caminhões 
passaram a ser levados em contêineres sobre trens, modal associado ao transporte de 
grãos e commodities. 

 
Segundo estimativas de mercado, o preço do frete nas ferrovias é de 15% a 20% 

inferior ao rodoviário. Mas o que se ganha no bolso perde-se na velocidade. O tempo 
de viagem sobre trilhos é quase o dobro do feito nas estradas. 
 

Segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), a quantidade 
de contêineres nas ferrovias cresceu 32% em 2014. Em 2015, a estimativa é que o 

ano tenha fechado com alta de 20% na movimentação, totalizando 480 mil unidades. 
 
Essa migração de carga do caminhão para o trem está impulsionando os negócios das 

operadoras de ferrovias. A MRS, por exemplo, viu crescer sua movimentação de 
contêineres em cerca de 35% em 2015, para quase 60 mil contêineres de 20 pés ou 

60 mil TEUs (a unidade padrão do “caixote”). Em 2014, a expansão foi de 8%. Segundo 
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Elisa Guimarães Figueiredo, gerente comercial de industrializados e granéis da MRS, 

foram 34 novos clientes no ano passado apenas para o segmento de contêiner. Até 
cílio postiço embarcou nos trens da empresa, conhecida pelo transporte de minério de 

ferro e produtos siderúrgicos. 
 
“O cílio postiço foi apenas uma vez. Mas já estamos transportando tablets, TVs, 

motocicletas, fita crepe, louça sanitária. Estamos com novos clientes no setor de 
alimentos e bebidas”, disse Elisa.  

 
A fabricante de TV que contratou os serviços da MRS no ano passado fica na Zona 
Franca de Manaus (AM). Para alcançar seu principal mercado consumidor, o estado de 

São Paulo, a maior parte das empresas instaladas no polo costumava despachar as 
TVs de balsa até Belém. De lá, os aparelhos iam por rodovia até São Paulo.  

 
Considerando o trajeto de ponta a ponta, são dez dias em média. Agora, muitas 
empresas optaram pela ferrovia. O novo itinerário mantém a primeira perna até Belém 

e segue por navio até o Porto de Santos (SP), onde embarca em um trem até Sumaré 
(SP). E segue para as redes varejistas de caminhão. Na ponta do lápis, são 18 dias. 

 
Na Brado, braço da ALL para transporte de contêineres, esse movimento também 

cresceu. A novidade em 2015 foi a chegada de toras de madeira aos trilhos da 
empresa.  
 

Segundo Marcelo Saraiva, diretor de Operações da Brado, a madeira vai de 
Rondonópolis (MT) até o Porto de Santos e de lá é exportada. Para percorrer os 1.600 

quilômetros de extensão da ferrovia que liga as duas cidades, são cinco dias. De 
caminhão, estima Saraiva, a viagem dura dois a três dias. 
 

“Em 2015, crescemos 5% e vamos buscar ampliar o transporte de contêineres em 
10% em 2016”, diz o executivo da Brado. 

 
Há outros exemplos: uma fabricante de sucos sediada em São Paulo usa a ferrovia da 
MRS para chegar ao terminal portuário de Santos, de onde os produtos seguem em 

navios até Suape (PE).  
 

Um trajeto feito em dez dias. Por caminhão, o tempo de viagem é de cerca de seis 
dias, segundo estimativa de mercado. Como a economia vai mal, a demanda caminha 
a passos lentos e os estoques estão elevados, os fabricantes não estão com pressa 

para fazer o produto chegar às prateleiras. A ordem, agora, é cortar custos. Por isso, 
acabam optando por um transporte mais barato, embora mais lento. 

 
“(O maior uso de contêiner) é uma tendência natural. Além de mais barato, o trem é 
mais seguro, com menos acidentes e roubos”, disse Renato Araújo, diretor operacional 

da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga (Anut). 
 

A busca pelo contêiner teve uma primeira onda há cerca de quatro ou cinco anos, 
quando produtos transportados a granel passaram a fazer a viagem sobre trilhos nos 
caixotes de metal.  

 
Isso aconteceu quando os armadores reduziram o preço do frete da carga transportada 

em contêineres em navios, com o objetivo de diminuir a quantidade deles que 
voltavam vazios para o país de origem.  
 

Até então, o país importava produtos que vinham em contêiner da China, por exemplo, 
e os enviava de volta sem nada para buscar mais mercadorias. Com a redução do 



frete, sacos de açúcar e soja passaram a ser levados nos caixotes para atender a 

demanda chinesa. 
 

A opção pela ferrovia reduz o protagonismo da estrada, mas não a elimina. Em geral, 
o caminhão entra em cena ao menos duas vezes: leva a mercadoria da fábrica à 
estação do trem e do trem até o centro de distribuição da fabricante ou ao varejo. 

 
“Há uma reorganização dos modais - frisa Elisa, destacando que a MRS reativou, em 

novembro, um terminal no Rio, o Terminal São Geraldo, na Baixada Fluminense, 
visando, entre outros objetivos, à ampliação do transporte de contêiner e que fica a 
30 quilômetros do porto do Rio e a 70 quilômetros do porto de Itaguaí.” 

 
Ainda assim, a fatia dos contêineres nas ferrovias é pequena se comparada à 

movimentação de minério de ferro, soja e outros grãos. Segundo a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), não passa de 1% do total de carga movimentada 
nas ferrovias. 

 

Empresas falam em desistir de Programa de Proteção ao Emprego 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Algumas empresas do setor automotivo avaliam a possibilidade de não prorrogar a 

adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE) quando os contratos vencerem. A 
interpretação é de que a medida não tem sido suficiente para controlar o excedente 
de pessoal nas fábricas.  

 
Além de operar com redução de jornada e salários, medidas extras estão sendo 

adotadas. Um grupo de montadoras, por exemplo, anunciou nos últimos dias novos 
programas de lay-off (suspensão de contratos), férias coletivas e folgas extras. 
 

Outro problema, segundo fontes, é o atraso no reembolso às empresas do valor 
assumido pelo Programa de Amparo ao Trabalhador (FAT). No PPE, jornada e salários 

são reduzidos igualmente, mas metade do corte salarial é bancado pelo programa 
ligado ao Ministério do Trabalho. Se a redução for de 20%, por exemplo, o FAT repassa 
10% ao empregador, após o pagamento e o corte real para o operário fica em 10%. 

 
“Há atrasos de dois meses ou mais”, diz uma fonte, que pede para não ser identificada. 

Outra fonte confirma os atrasos, mas pondera que, em alguns casos, é por causa da 
burocracia do processo. A empresa precisa enviar mensalmente ao FAT a relação dos 

trabalhadores envolvidos no PPE, retirando dela, por exemplo, quem está em férias 
ou licença.  
 

O FAT, por sua vez, também tem de processar essas informações. O Ministério do 
Trabalho declarou que “todos os pagamentos estão em dia. Eventuais demoras são 

decorrentes de atrasos no envio de informações das empresas. Não há contratos 
vencidos.” 
 

Desde julho, no início do programa, o FAT já destinou R$ 131 milhões para 
complementar o salário dos inscritos no PPE. Até janeiro, o ministério contabilizou 

46.829 trabalhadores de 70 empresas no PPE. Há ainda pedidos de 29 empresas em 
análise, que vão beneficiar mais 4 mil trabalhadores. 
 

O ABC paulista concentra mais da metade dos trabalhadores inscritos (24.531). Das 
11 empresas participantes do programa, três são montadoras (Ford, Mercedes-Benz e 

Volkswagen), cinco são autopeças (Carhej, Continental, Dura, Pricol e Rassini), uma 
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trefilação (Trefilação União), uma robótica (DM) e uma de parafusos (MTR Topura), 

todas do ramo metalúrgico. 
 

Primeira 
A Rassini, de São Bernardo do Campo, foi a primeira da região a aderir. A empresa fez 
inicialmente um acordo para quatro meses, encerrados em novembro. No fim do ano, 

renovou o programa por nove meses (até setembro), ampliando a redução da jornada 
dos 550 funcionários de 15% para 20%. 

 
“Infelizmente, ainda temos uma ociosidade alta e isso tem custos”, afirma Maria 
Regina Gasparini, gerente de Recursos Humanos. “É uma tristeza muito grande porque 

a economia só piora.” A empresa tinha 70% da produção destinada às montadoras, 
participação que despencou nos últimos meses. 

 
Já a VMG, fabricante de peças estampadas em Ribeirão Pires, aderiu ao PPE por seis 
meses, mas só ficou no programa por dois meses. A empresa conseguiu um novo 

contrato para a nacionalização de um componente para uma grande montadora e os 
34 funcionários que trabalhavam um dia a menos por semana retomaram a jornada 

normal. A VMG ainda contratou mais cinco pessoas.  
 

“Os empresários estão esperando que haja governo”, diz ex-ministro Delfim 
Netto 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Os empresários “estão esperando que haja governo” para voltarem a investir no País, 

segundo Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda. Em entrevista, ele ressalta que a 
presidente Dilma Rousseff precisa “assumir a presidência” para gerar o equilíbrio fiscal 
estrutural.  

 
Para isso, segundo Delfim, Dilma precisará enviar ao Congresso com urgência 

propostas de reformas que vão consertar as contas públicas no longo prazo: 
Previdência Social, legislação trabalhista, desindexação e desvinculação de receitas do 
Orçamento. 

 
Para abrir esse caminho, a presidente Dilma Rousseff tomou iniciativa inédita de ir na 

sessão de abertura do Congresso para a abertura dos trabalhos legislativos deste ano. 
 
A intenção é sinalizar disposição para o diálogo e reforçar a necessidade de o 

Congresso se debruçar sobre as medidas de ajuste fiscal, e alertar para a necessidade 
da reforma da Previdência, além do retorno da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF). 
 
“Se a presidente não agir, vamos perder mais 4% (PIB) em 2016. E em 2017, se ela 

não agir, vamos perder mais um pouquinho. Só vamos ter uma luz em 2018 quando 
se processar a eleição.”  

 
A seguir, os principais trechos da entrevista: 
 

O que a presidente Dilma Rousseff deveria fazer para retomar os 
investimentos e o crescimento?  

A probabilidade do impeachment da presidente Dilma hoje é zero. Então, ela precisa 
assumir o protagonismo, a presidência. Estou propondo que ela coopte o Congresso, 
com projetos de reformas constitucionais e infra constitucionais que deem suporte e 

credibilidade ao ajuste fiscal. São elas: Previdência Social, flexibilização da legislação 
trabalhista, desindexação e desvinculação de receitas do Orçamento. São medidas que 
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retomam o equilíbrio fiscal estrutural. E é isso que produzirá crescimento, que gerará 

equilíbrio fiscal. A sociedade está mais convencida do equilíbrio fiscal estrutural do que 
a Dilma. 

 
Mas há chances do Congresso aprovar essas reformas em meio à atual crise 
política?  

Essa dúvida deixa muito confortável o Congresso. Como a presidente não apresenta 
os projetos de mudança, ela é a responsável. O governo tem condições de mobilizar 

sua base e apresentá-las ao parlamento. Provavelmente, o Congresso terá que 
melhorar os projetos, haverá dificuldades para aprovação, mas sabemos que é assim. 
 

O que os empresários estão esperando para voltarem a investir?  
Eles estão esperando que haja governo. O crescimento depende só de confiança, 

aumento do investimento e ampliação das exportações, que estão ocorrendo com a 
desvalorização cambial. Só que as exportações sozinhas não têm torque para mudar 
muito a taxa de crescimento. O único fator que tem força é o investimento. 

 
A presidente Dilma só conseguirá resgatar a confiança dos empresários 

quando enviar as propostas que o senhor defende para o Congresso?  
Não tem outra saída. É o que a sociedade espera dela. A sociedade pode ser dividida 

em dois grupos. Num deles, há os que continuam sonhando com o impeachment, que 
não vão a lugar nenhum Um outro grupo está preocupado com o Brasil e sabe que o 
país não pode esperar mais três anos. É muito tempo, é um desastre muito grande. 

 
Já perdemos 4% do PIB em 2015 e se a presidente não agir, vamos perder mais 4% 

em 2016. E em 2017, se ela não agir, vamos perder mais um pouquinho. Só vamos 
ter uma luz em 2018 quando se processar a eleição. Na Argentina, o presidente 
Maurício Macri não fez nada, só espuma. Porém, o CDS do país, que era 4 vezes maior 

que o do Brasil, hoje está menor. Ou seja, são as expectativas dos fatos que importam. 
 

Se a presidente enviar essas propostas ao Congresso, o que virá depois?  
As pessoas verão que tem luz no fim do túnel. ‘Agora vai’, dirão E isso terá 
repercussões positivas em preços de ativos, como câmbio e redução de juros. E quem 

não aproveitar vai se dar mal, porque em dois anos o crescimento estará ai.  
 

Foi a falta de investimento nos últimos anos que reduziu a capacidade de produção 
brasileira. Se o Brasil poderia crescer 3,5%, 4%, hoje provavelmente não pode crescer 
mais do que 1,0%, 1,5%. Qualquer tentativa de empurrar, vai produzir muito mais 

inflação. 
 

Como o senhor avalia a decisão do governo de tentar estimular a economia 
com mais crédito que virá de bancos públicos?  
Isto não vai ser resolvido com crédito, mas com crescimento. O crescimento não vem 

do Estado, ainda que eu acredite que há uma boa margem para investimentos 
públicos. 

 
Se o governo agir como o senhor propôs, os investimentos poderão voltar 
quando?  

Na margem, pode ser que no final do ano, mas se tudo for feito na direção certa. 
 

O presidente do BC, Alexandre Tombini, fez bem em não subir a Selic?  
Sim, não tenho dúvida. A semana passada revelou que o mundo estava muito pior do 
que se imaginava. 

 
Mas a comunicação do BC foi muito criticada.  

Foi deselegante. Mas é melhor ser deselegante certa do que elegante errada. 



O governo vai registrar novo déficit primário neste ano?  

Se o governo não fizer nada, seguramente ocorrerá um déficit maior do que 1% do 
PIB. Veja o que está ocorrendo na Previdência, nas receitas e na subestimação de 

algumas despesas. 
 
Qual é a avaliação do senhor sobre a volta da CPMF?  

Pode pensar na CPMF depois de fazer o que tem que ser feito na área fiscal. E a CPMF 
teria um prazo curto. Ai, poderia pensar. ‘Bom, fez a tarefa fiscal, vai levar um bolinho 

de bacalhau.’ Isto é, a CPMF valeria só para um tempo curto. Ela é tão ruim quanto 
qualquer imposto e é inflacionária. 
 

Quanto deve subir a inflação neste ano?  
Eu acredito que ela fica abaixo de 10%, um pouco inferior à de 2015. Todas as políticas 

de crédito, se tiverem algum efeito, será aumentar a inflação.  
 
Isso ocorrerá porque com a inflação de 10,67% no ano passado, a inércia 

para este ano será grande?  
Sim, veja as correções do salário mínimo. A indexação já está produzindo seus 

estragos. Hoje, a inflação de 10% é vista como número meio mágico. São dois dígitos. 
E há também outros, como 10 milhões de desempregados. -4% de PIB. 

 
Com o equilíbrio fiscal, quando o Brasil poderá recuperar o grau de 
investimento perante a S&P e Fitch?  

Põe 5 anos. O Brasil destruiu o seu patrimônio. A Petrobras vale 5% do que valia. O 
setor siderúrgico foi destruído. Vamos chegar em 2018 com uma renda per capital 

inferior ao que tínhamos em 2009 e 2010. 
 

Confiança de micro e pequenos empresários tem leve melhora em janeiro 

 11/02/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
O Indicador de Confiança dos micro e pequenos empresários apresentou leve melhora 

em janeiro, na comparação com dezembro, de acordo com levantamento do SPC 
(Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas). As informações são da Agência Brasil. O indicador, que varia de 0 a 100, 

passou de 40,03 pontos para 42,03 pontos, mas segue abaixo do nível neutro (50 
pontos).  

 
De acordo com a CNDL, esse resultado indica que os empresários entrevistados 

continuam pouco confiantes com as condições econômicas do país e de seus negócios. 
O Indicador de Confiança do SPC da CNDL é baseado nas avaliações dos micro e 
pequenos empresários sobre as condições gerais da economia brasileira e também 

sobre o ambiente de negócios, além das expectativas para os próximos seis meses 
tanto para a economia quanto para suas empresas.  

 
Para 79% dos MPEs, a economia piorou nos últimos seis meses. De acordo com o 
Indicador de Condições Gerais, que mensura a percepção do empresariado tanto em 

relação à trajetória da economia como de seus negócios nos últimos seis meses, 
registrou em janeiro 26,60 pontos, o que representa leve melhora em relação ao mês 

de dezembro do ano passado, quando o número estava em 26,34 pontos.  
 
O subindicador das condições gerais para os negócios, que avalia apenas a percepção 

do empresário em relação ao seu próprio empreendimento, levando em consideração 
os últimos seis meses, também esboçou leve melhora, passando de 31,56 pontos em 

dezembro, para 31,64 pontos em janeiro. Já o subindicador condições gerais, que diz 
respeito à situação econômica do país, avançou de 21,11 para 21,57 pontos.  
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Os resultados, muito abaixo dos 50 pontos, indicam que na percepção desses 

empresários, houve piora tanto da economia quanto dos negócios, explicou a CNDL.  
 

Com o início do ano, a expectativa dos micro e pequenos empresários sobre os 
próximos seis meses da economia e dos seus negócios apresentou melhora, apesar do 
ambiente econômico adverso.  

 
O indicador de expectativas para os negócios passou de 54,97 pontos para 58,5 

pontos. O resultado, acima dos 50 pontos, mostra que a maior parte dos empresários 
está relativamente confiante em sua empresa. Já o subindicador de expectativas para 
a situação econômica do país ficou em 48,71 pontos, acima do observado em 

dezembro passado, quando estava em 45,61 pontos, porém abaixo dos 50 pontos. 
 

Considerando as expectativas sobre o faturamento da empresa nos próximos seis 
meses, para 30,1% dos entrevistados, haverá aumento, ao passo que para 19,9% 
haverá queda. Outros 46,6% dos entrevistados acreditam que seu faturamento não 

vai se alterar.  
 

Entre aqueles que acreditam que o faturamento vai crescer, 21,2% justificam dizendo 
que estão diversificando seu portfólio e 25% garantem estar buscando novas 

estratégias de vendas. Há ainda 10% de micro e pequenos empresários que afirmam 
que a crise não afeta o seu negócio.  
 

Dentre os que estão prevendo queda no faturamento, a maioria (54,1%) atribui o 
motivo à crise econômica. Outros 14,5% alegam que a demanda por seu produto e 

serviço está diminuindo, mas por razão externa à crise.  
 
O indicador e seus subindicadores mostram que houve melhora quando os pontos 

estiverem acima do nível neutro de 50 pontos. Quando o indicador vier abaixo de 50, 
indica que houve percepção de piora por parte dos empresários.  

 
A escala do indicador varia de 0 a 100, sendo zero indica a situação em que todos os 
entrevistados consideram que as condições gerais da economia e dos negócios 

“pioraram muito”; e 100 indica que todos os entrevistados consideram que as 
condições gerais “melhoraram muito”.  

 

Pesos-pesados do setor industrial não veem luz no fim do túnel 

 11/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Deterioração fiscal, incertezas políticas, queda na confiança do investidor, queda na 

confiança do consumidor, queda na produção, inflação... A coleção de desafios para a 
economia neste ano é vasta, e o setor industrial brasileiro, um dos mais afetados, está 
custando em achar a luz no fim do túnel.  

 
A Folha ouviu representantes empresariais de quatro setores de peso da indústria, 

que juntos representam um terço do PIB brasileiro, para saber o que esperam deste 
ano.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1738499-pesos-pesados-do-setor-industrial-nao-veem-luz-no-fim-do-tunel.shtml


SIDERURGIA  

"Estamos vivendo a pior crise em toda a história", diz o presidente do Instituto Aço 
Brasil, Marco Polo de Mello.  

 
Os maiores compradores internos de aço no país são justamente os setores que mais 
estão sofrendo com a crise –construção civil, indústria automotiva e de máquinas e 

equipamentos.  
 

Além disso, explica Mello, a queda na demanda global por aço e a atuação da China 
com preços artificialmente mais baratos criaram um excedente de 700 milhões de 
toneladas da matéria-prima no mundo. A produção anual brasileira é de 48 milhões 

de toneladas.  
 

"Se nada for feito, teremos que fechar mais indústrias."  
 
MÁQUINAS  

O setor de máquinas e equipamentos, termômetro do quanto as empresas estão 
investindo na modernização de suas estruturas, deve amargar o quarto ano seguido 

de queda no faturamento, sequência inédita.  
 

Segundo José Velloso, presidente-executivo da Abimaq (Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos), o setor projeta queda de 10% no faturamento 
para 2016. "A indústria brasileira está doente", diz.  

 
Apenas um segmento da economia está ampliando investimentos –o de energia eólica. 

O maior baque é do setor de petróleo e gás.  
 
Segundo o executivo, as indústrias brasileiras estão 35% menores do que em 2012, e 

as demissões não param.  
 

AUTOMOBILÍSTICO  
O mesmo acontece no setor automotivo. Mais de 40 mil funcionários de montadoras 
estão com jornada reduzida pelo Programa de Proteção ao Emprego ou com contrato 

suspenso pelo regime de lay-off. Há excedente de empregados e perspectiva de queda 
na produção.  

 
Segundo Luiz Moan, presidente da Anfavea (que reúne fabricantes de veículos), a 
produção de carros prevista para 2016 será equivalente à de dez anos atrás. E o nível 

de emprego, ao de 2010.  
 

Para o ano, Moan aposta nas exportações e na abertura de novos mercados para que 
o faturamento das montadoras fique pelo menos estagnado. Ele projeta queda de 
7,5% nas vendas internas.  

 
PETRÓLEO E GÁS  

Com a Petrobras, grande motor da indústria do petróleo e gás, mergulhada em 
investigação de corrupção, cortando investimentos e vendo suas ações derreterem na 
Bolsa, o ano para o setor será ainda mais desafiador.  

 
Para o presidente do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis), 

Jorge Camargo, as revisões de preço do petróleo e outros fatores limitaram muito a 
capacidade de investimento. A palavra-chave da vez será "competitividade", diz.  
 

"Vai ser um ano difícil", diz. "Mas, apesar da situação, o Brasil continua com potencial 
muito grande de atrair investimentos, sem necessidade de subsídios", afirma.  



Conta de luz ficará em média 0,2% mais barata em 2016, diz consultoria 

 11/02/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Os reajustes nas tarifas de energia elétrica para 2016 deverão resultar em redução 

média de 0,2% para os consumidores residenciais brasileiros em 2016, com os Estados 
do Sul, Sudeste e Centro-Oeste registrando quedas na conta de luz beneficiados por 

chuvas nas áreas de hidrelétricas.  
 
A tendência de baixa após dois anos de altas nas tarifas, segundo estudo da consultoria 

TR Soluções, deve aliviar a pressão sobre a inflação e é resultado de chuvas favoráveis 
em janeiro e no início de fevereiro, que ajudaram a recompor os reservatórios de 

hidrelétricas e permitiram os desligamentos de térmicas, cujo custo é mais elevado. 
  
O efeito médio para os consumidores do Sudeste e do Centro-Oeste será uma redução 

de 3,8%, enquanto no Sul a queda será de em média 3,4%, informou à Reuters a 
consultoria, especializada em cálculos de tarifas.  

 
No Nordeste, por outro lado, a TR Soluções estima que deverá haver elevação das 
tarifas, com efeito médio para o consumidor de 12,3%. A região, que havia sido menos 

afetada por altas nos anos anteriores, sofre os efeitos de uma severa seca nas 
hidrelétricas.  

 
Segundo o sócio da consultoria, Paulo Steele, os cálculos já levam em consideração o 
desligamento de termelétricas a partir de março, em um movimento que o governo vê 

como início do viés de baixa nas tarifas de energia.  
 

Steele explicou, no entanto, que "apenas uma parte muito pequena" dos custos com 
o acionamento das térmicas, que são mais caras que as hidrelétricas, é suportado 
pelas tarifas.  

 
A maior parte da conta das termelétricas é custeada pelo consumidor por meio das 

bandeiras tarifárias, que elevam a tarifa de acordo com o uso dessas usinas.  
 
Com o desligamento de mais térmicas em março, a bandeira nas contas deverá passar 

para amarela, ante a atual vermelha, o que representará cobrança extra de R$ 1,5 a 
cada 100 kilowatts-hora consumidos, ante R$ 3 na faixa vermelha.  

 
Em 2015, quando a bandeira vermelha vigorou por todo o ano, as bandeiras tarifárias 

arrecadaram R$ 14,7 bilhões, segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). 
 
O consumidor chegou a pagar um custo extra de R$ 5,50 a cada 100 kilowatts-hora 

devido à bandeira vermelha, posteriormente reduzida.  
 

Com a evolução da hidrologia, o governo agora acha possível ter ainda neste ano a 
bandeira verde, quando não há cobrança adicional.  
 

O Banco Central estimou que os custos da energia elétrica subiram 52,3% em 2015 e 
projetou anteriormente uma alta de 3,7% em 2016, ainda considerando a vigência da 

bandeira vermelha.  
 

Autopeças devem faturar R$ 64 bilhões em 2016 

 11/02/2016 – Fonte: CIMM 

 
O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 

(Sindipeças) tem novo estudo que projeta faturamento nominal de R$ 64 bilhões em 
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2016 e consequente alta de 1,3% sobre o registrado em 2015. Para 2017 a previsão 

é de R$ 67,1 bilhões. 
 

No entanto, o crescimento nominal previsto é bem inferior à inflação e à variação 
cambial passadas e projetadas e, assim, esse crescimento significa provável retração 
do faturamento real (ajustado à inflação e ao câmbio). 

 
Outro indicador que demonstra a dificuldade que a indústria de autopeças instalada 

no País tem enfrentado, independentemente da origem do capital, é o investimento.  
 
De acordo com o estudo, as 470 associadas ao Sindipeças devem investir R$ 575 

milhões este ano, 7,6% a menos que em 2015. O nível de emprego também vem 
caindo e deve chegar a 156,5 mil trabalhadores até o fim de 2016, recuando 5,1% 

ante 2015. Não se prevê melhora relevante em 2017.  
 
O déficit na balança comercial de autopeças deve cair 28%, para US$ 4 bilhões. As 

exportações tendem a crescer 5% este ano, alcançando US$ 8 bilhões. O Sindipeças 
prevê queda de 9% nas importações, para US$ 12 bilhões.  

 
As vendas às montadoras devem recuar 1,4 ponto porcentual, atingindo 58,8% do 

faturamento total em 2016, enquanto o mercado de reposição chegará a 18,2%, 
avançando 0,5 p.p. 
 

Implementos rodoviários têm queda de 46% em janeiro 

 11/02/2016 – Fonte: CIMM  
 

A indústria de implementos rodoviários - complementar à de caminhões - registrou 
queda de 46,1% nas vendas de janeiro sobre as de mesmo mês do ano passado, 
passando de 8,3 mil para 4,4 mil unidades, entre leves e pesados, de acordo com o 

balanço divulgado na sexta-feira (5), pela Anfir, Associação Nacional dos Fabricantes 
de Implementos Rodoviários. 

 
“O resultado sinaliza que a indústria terá de trabalhar muito somente para atingir a 
previsão para 2016 que é a de crescimento zero”, afirma em comunicado o presidente 

da entidade, Alcides Braga. 
 

No segmento pesado – reboques e semirreboques – houve decréscimo de 27,2%, 
passando de 2,2 mil para 1,6 mil unidades, registrando o pior resultado mensal do 

setor desde 2004.  
 
No de leves, que engloba carrocerias sobre chassis, o tombo foi muito maior, de 

52,9%, de 6,1 mil em janeiro de 2015 contra as 2,8 mil emplacadas em janeiro de 
2016. 

 
“No momento atual é natural que muitas empresas estejam repensando seus 
movimentos adiando ou cancelando a aquisição de implementos rodoviários”, afirma 

Braga.  
 

Para a Anfir, o pacote de medidas do governo que prevê a injeção de R$ 83 bilhões 
em crédito, entre elas, o refinanciamento do Finame PSI, não é garantia de retomada 
dos negócios para o setor.  

 
No pacote do governo federal serão R$ 15 bilhões para refinanciamento das operações 

que estão vencendo do PSI e do Finame com taxas de mercado, sem subsídio, R$ 10 
bilhões para pré-custeio da safra agrícola 2016/2017, R$ 10 bilhões em recursos do 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13968-implementos-rodoviarios-tem-queda-de-46-em-janeiro


FGTS para crédito imobiliário, R$ 22 bilhões para operações de infraestrutura, R$ 5 

bilhões para capital de giro de micro e pequenas empresas, R$ 4 bilhões em linhas de 
pré-embarque para exportações, R$ 17 bilhões para consignado ao setor privado com 

garantia da multa por demissão e 10% do saldo dos depósitos existentes. 
 
Segundo a entidade, o principal obstáculo para as empresas tomarem emprestado os 

recursos oferecidos pelo governo nas sete linhas de crédito é o temor do 
prolongamento da crise. “O empresário teme contrair dívidas quando o cenário é muito 

adverso”, pondera o diretor executivo da associação, Mario Rinaldi. 
 
Fenatran 

Após um novo levantamento sobre os negócios realizados pelas empresas 
participantes da última edição da Fenatran, em novembro de 2015, a Anfir revela que 

a feira pode ter gerado a venda de algo como 2,7 mil implementos, entre reboques, 
semirreboques e carrocerias sobre chassis, volume que representa 48% das 5,7 mil 
oportunidades de negócio, conceito que reúne vendas e pedidos de aquisições geradas 

durante a semana de realização do evento. 
 

A conclusão efetiva dessas vendas ainda está em curso. 
 

Peças de fibras avançadas impressas com tecnologia sônica 

 11/02/2016 – Fonte: CIMM  
 
A impressão 3D chegou aos materiais avançados, ou compósitos, usados em 

aplicações que vão de instrumentos esportivos a carenagens de aviões e carros de 
corrida. 

 
Tom Llewellyn-Jones, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, desenvolveu uma 
nova tecnologia sônica para lidar com as fibras especiais que dão reforço aos 

compósitos. 
 

Ondas ultrassônicas são usadas para posicionar cuidadosamente as milhões de 
microfibras de vidro, carbono e outros materiais que dão resistência a esses materiais 
avançados. O posicionamento é feito durante o processo de impressão 3D. 

 
A seguir, a estrutura é endurecida usando um feixe de laser, que cura localmente a 

resina epóxi na qual as fibras são distribuídas e, em seguida, imprime o objeto. 
 

Fabricação aditiva de compósitos 
Para tornar o equipamento compatível com as impressoras 3D atuais, Jones montou 
o módulo de laser sobre o carro de uma impressora 3D padrão de três eixos, logo 

acima do aparelho de ultrassons. 
 

"Nós demonstramos que o nosso sistema de ultrassons pode ser adicionado a uma 
impressora 3D comum de baixo custo, transformando-a em uma impressora 3D de 
compósitos", disse Jones. 

 
Mesmo com os dois passos adicionais necessários à técnica - o alinhamento das 

microfibras e a cura pelo laser - a impressora alcançou uma velocidade de 2 cm/s, o 
que é comparável com as técnicas de fabricação aditiva de polímeros e metais. 
 

Mais importante, ela permite a fabricação de arquiteturas complexas dentro de outro 
objeto 3D, o que permite a integração dos compósitos a instrumentos maiores e a 

construção de peças de fibras avançadas dentro de moldes. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13961-pecas-de-fibras-avancadas-impressas-com-tecnologia-sonica


Produção industrial cai no fechamento de 2015 em 12 dos 15 locais 
pesquisados 

 11/02/2016 – Fonte: CIMM  

 
A produção industrial fechou 2015 em queda em 12 dos 15 locais pesquisados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As maiores quedas foram 

registradas no Amazonas (-16,8%), Rio Grande do Sul (-11,8%) e São Paulo (-11%), 
segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgada 

hoje (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Também tiveram quedas superiores à redução média nacional (-8,3%), os estados do 

Ceará (-9,7%) e Paraná (-9,6%). Outros locais com recuo na produção industrial em 
2015 foram Minas Gerais (-7,9%), Santa Catarina (-7,9%), Bahia (-7%), Rio de 

Janeiro (-6,5%), Pernambuco (-3,5%), Região Nordeste (-3%) e Goiás (-2,5%). 
 
Por outro lado, apenas três estados tiveram crescimento em 2015: Pará (5,7%), Mato 

Grosso (4,7%) e Espírito Santo (4,4%). 
 

Dezembro 
Considerando-se apenas o mês de dezembro, a queda atingiu 13 dos 15 locais 

pesquisados na comparação com dezembro de 2014, com destaque para Amazonas (-
30%), Espírito Santo (-19,1%) e Paraná (-16,1%). As exceções foram Mato Grosso e 
Pará, que apresentaram altas de 18,7% e 3,7%, respectivamente. 

 
Novembro 

Na comparação com novembro de 2015, o IBGE analisou o comportamento da 
indústria em 14 locais, pois Mato Grosso ainda não é avaliado nesse tipo de 
comparação.  

 
Nove dos 14 locais tiveram queda, com destaque para Pernambuco (-11,9%) e 

Amazonas (-7,1%). Por outro lado, cinco locais tiveram crescimento, como o Rio 
Grande do Sul, que teve a maior alta: 1,8%. 
 

Mineradoras de níquel australianas sofrem pressão para cortar produção 

 11/02/2016 – Fonte: Reuters  
 

 Mineradoras de níquel australianas estão sob crescente pressão para suspender ou 
reduzir produção, enquanto investidores olham para anúncios importantes previstos 

para as próximas semanas, depois que produtores rivais na Nova Caledônia ganharam 
uma promessa de apoio da França. 
 

Os preços de referência para a commodity caíram mais de 45 por cento desde o início 
de 2015, para seu nível mais baixo desde 2003, e são vistos com bastante pressão 

em meio a amplos estoques globais e a desaceleração do crescimento da economia da 
China, principal consumidor. 
 

A Glencore e BHP Billiton, que estão lutando para sustentar as operações de alto custo 
de Murrin Murrin e Nickel West, devem apresentar relatórios de produção e de 

resultados nas próximas semanas. Quaisquer notícias de cortes de produção poderão 
suportar preços. 
 

"Todo mundo está esperando que o outro pisque primeiro --é apenas uma questão de 
quanto tempo as pessoas podem esperar", disse Ian Warden, do Grupo AME em 

Sydney. "Elas (mineradoras australianas) estão no topo da curva (de custo) e sob um 
pouco de pressão." 
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E a França, no fim de semana, comprometeu-se a apoiar a indústria do níquel no seu 

território do Pacífico da Nova Caledônia --blindando outro grande produtor global de 
alto custo.  

 

Empresas estão mais preparadas para entrega de declarações fiscais 

 11/02/2016 – Fonte: Contábeis.com 

 
Companhias devem informar ao fisco a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no primeiro semestre deste ano; terceiro setor 

passará a ser fiscalizado. 
 

 As empresas estão mais preparadas para entregar as escriturações contábeis digitais 
previstas para o primeiro semestre de 2016, apesar de precisarem de mais alguns 
ajustes, avaliam especialistas. 

 
Além disso, o fisco deve apertar ainda mais o cerco com a introdução de novas regras 

no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Uma delas é que o terceiro setor, 
igrejas e consulados vão passar a entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) neste ano, referentes ao ano-calendário 2015.  

 
De acordo com a agenda da Receita Federal do Brasil (RFB), as empresas do País - 

com exceção das enquadradas no Simples Nacional - têm até o último dia útil do mês 
de maio de 2016 para entregar a ECD referente a 2015 e até o último dia útil de junho 
para entregar a ECF, também em relação a 2015. 

 
A ECD é toda a contabilidade de uma empresa feita de forma digital. Esta escrituração 

é base para a entrega da ECF, onde a companhia presta informações sobre todas as 
operações que influenciam a composição da base de cálculo e o valor devido do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL). 
 

Após diversos problemas no primeiro ano de entrega das escriturações contábeis 
(2015), as empresas seguem mais preparadas neste ano, afirma Fábio Alexandre 
Lunardini, advogado tributarista da Peixoto & Cury Advogados.  

 
"Se, por um lado, as companhias terão menos tempo para entregar as escriturações 

em 2016, por outro, a Receita não implementou mudanças significativas, tanto na ECD 
como na ECF, que possam dificultar as declarações. As empresas já incorporaram em 
seus sistemas a metodologia de apuração estabelecida pelo fisco", explica o 

tributarista da Peixoto & Cury. Em 2015, o prazo final para entrega das declarações 
foi em setembro. 

 
Ricardo Aquino, sócio-diretor da empresa de serviços empresariais TMF Group, 

acrescenta que as companhias estão se adiantando para a preparação dos documentos 
fiscais e contábeis para "não sofrerem o trauma" do ano passado. 
 

Ajustes 
Apesar do maior preparo, Aquino diz que as empresas ainda estão fazendo alguns 

ajustes em seus sistemas. "Existe ainda dificuldade no mapeamento entre o plano de 
contas das empresas e o plano de contas referencial determinado pela Receita", 
comenta. 

 
Lunardini recomenda ainda que as companhias tenham mais cuidado em sincronizar 

os dados contábeis com os dados fiscais. Essa também é uma preocupação da 
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tributarista Tânia Gurgel, sócia da TAF Consultoria, que aconselha os contadores e 

empresários a transportarem os dados da ECD para a ECF sem realizar alterações. 
 

Fiscalização 
Como forma de aprimorar a fiscalização, a Receita também passou a exigir que, a 
partir do ano-calendário 2015, as pessoas jurídicas (PJs) imunes ou isentas passem a 

entregar a ECF. Isso significa que, tanto associações filantrópicas bem como igrejas e 
consulados, por exemplo, vão começar a declarar informações fiscais. 

 
"O fisco está apertando cada vez mais o cerco", ressalta Aquino. "A partir da ECF das 
associações, a Receita vai poder tributar as empresas que prestaram serviços às 

instituições", esclarece ele. 
 

A partir do ano-calendário 2016, as empresas também passarão a entregar a ECD. 
Os especialistas chamam a atenção ainda para a Declaração Simplificada da Pessoa 
Jurídica (DSPJ) que deve ser feita pelas empresas que ficaram inativas em 2015 até o 

dia 31 de março deste ano. 
 

Detalhes 
Tânia Gurgel orienta ainda que os contabilistas elaborem com mais cuidado as notas 

explicativas das escriturações contábeis. A tributarista informa também que o Fisco 
ficará bem atento neste ano nos lançamentos das empresas referentes às variações 
cambiais de empréstimos e aos juros recebidos através de parcelamentos dos clientes. 

 
"Em suas palestras, a Receita tem sinalizado que dará melhor atenção a esses 

demonstrativos, principalmente aos empréstimos em dólar que fizeram. Portanto, a 
atenção deve ser redobrada", aconselha. 
 

 
 

Decreto dispensa autorização legislativa para renegociação da dívida de 

Estados 

 11/02/2016 – Fonte: R7 

 
O governo federal publicou nesta quinta-feira decreto que modifica a regulamentação 

do novo indexador das dívidas dos Estados e municípios. O texto atende a 
reivindicação da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e anula exigências inicialmente 

impostas aos entes interessados em renegociar os débitos com a União.  
 
O decreto revogou três condições que, na avaliação de governadores e prefeitos, 

dificultavam a adesão às novas regras. Dentre elas, a autorização legislativa, que 
deveria ocorrer previamente à assinatura dos termos aditivos. Antes do governo 
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cancelar a exigência, decisão liminar da ministra Cármen Lúcia do Supremo Tribunal 

Federal (STF) já havia excluído a necessidade dessa autorização legislativa, por 
entender que a renegociação dessas dívidas não se trata de nova operação de crédito.  

 
O novo texto, portanto, torna o processo de aditamento dos contratos dos entes 
federativos com a União mais simplificado. Com a revogação das exigências, Estados, 

Distrito Federal e municípios ficarão desobrigados do cumprimento dos limites e 
demais condições estipuladas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pela 

Resolução 43/2001 do Senado Federal para operações de crédito, detalhadas no 
Manual para Instrução de Pleitos da Secretaria do Tesouro Nacional.  
 

Também foi anulada a obrigação de desistência expressa e irrevogável de ação judicial 
envolvendo a dívida com a União.  

 
O novo decreto está publicado no Diário Oficial da União (DOU). Pela norma, foram 
revogados os incisos I, II e IV do 1º do artigo 2º do Decreto nº 8.616, de 29 de 

dezembro de 2015. 
 

Tecnologia vai modificar drasticamente o mercado de trabalho até 2020 

 11/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

Os avanços tecnológicos vão eliminar milhões de empregos. O leitor já ouviu essa 
previsão antes e a história do capitalismo está cheia delas. A diferença, desta vez, é 
que o alerta vem do Fórum Econômico Mundial, um tradicional defensor do liberalismo 

econômico. 
 

No relatório “O Futuro do Trabalho”, publicado em janeiro, o Fórum diz que a economia 
mundial sentirá os efeitos da Quarta Revolução Industrial, que promete ser muito mais 
rápida, abrangente e impactante que as anteriores. É muita coisa ao mesmo tempo: 

computação em nuvem, Internet das Coisas, Big Data, robótica, inteligência artificial, 
impressão em 3D, biotecnologia e afins. 

 
Até 2020, calcula o Fórum, essas tecnologias vão eliminar 5,1 milhões de vagas em 
15 países e regiões que respondem por dois terços da força mundial de trabalho, 

incluindo o Brasil. A projeção, baseada em pesquisa com executivos de 2.450 
companhias, poderá se revelar um fracasso, com os números “reais” ficando muito 

abaixo ou acima disso. Mas as advertências têm fundamento.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/tecnologia-vai-modificar-drasticamente-o-mercado-de-trabalho-ate-2020-99hu8trb8qx77raqde5r20h68


Diversos estudos sugerem que, ao longo do tempo, a inovação tem mais efeitos 

positivos que negativos sobre o nível do emprego. As ocupações extintas são 
substituídas por outras, ligadas a novos mercados.  

 
O problema é que, como os avanços atuais ocorrem num ritmo sem precedentes, a 
transição tende a ser mais traumática. Quem for dispensado pode demorar mais para 

se recolocar, engrossando por um bom tempo um exército de desempregados do 
planeta, estimado em 197 milhões de pessoas pela Organização Internacional 

do Trabalho. 
 

 “O crescimento do emprego deve vir de pequenas famílias de cargos altamente 
qualificados, incapazes de absorver as perdas vindas de outras áreas”, prevê o Fórum.  
 

De um lado, ele projeta a eliminação de quase 7,2 milhões de postos de trabalho, 
principalmente em cargos de escritório, mas também na indústria de transformação, 

na construção, na indústria extrativa e em áreas menores. Em contrapartida, serão 
admitidos pouco mais de 2 milhões de profissionais de computação, matemática, 
gestão, engenharia e outros. 

 
O economista Naercio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do 

Insper, tem uma visão mais otimista. Ele concorda que a tecnologia deve provocar um 
aumento no desemprego num primeiro momento, mas vê uma reversão na sequência. 

“Quem para de desempenhar tarefa em um setor acaba migrando para outro”, diz. 
 
Por um lado, novas tecnologias levam à racionalização de processos, o que reduz a 

necessidade de mão de obra. “Mas elas também levam à criação de produtos, serviços 
e empresas, abrindo novas frentes de expansão”, diz o economista Raul Luís 

Assumpção Bastos, da Fundação de Economia e Estatística (FEE) do Rio Grande do 
Sul.  
 

Sem o automóvel, que acabou com os condutores de charretes, não existiria emprego 
em montadoras. Sem a internet móvel, que provoca demissões nas operadoras de 

telefonia fixa, não haveria tanta gente desenvolvendo aplicativos para smartphone. 
 

  
 

Qualificação 
Apesar desse viés otimista, os melhores empregos vão exigir muito mais qualificação. 

O relatório do Fórum adverte que, “sem uma ação urgente para gerenciar a transição 
de curto prazo e construir uma força de trabalho com habilidades ‘à prova de futuro’, 
governos terão de lidar com desemprego e desigualdade crescentes e as empresas, 

com o encolhimento da base de consumidores”. 
 

Ainda que todos os deslocados pela tecnologia consigam um novo trabalho, muitos 
terão de se conformar com ocupações e salários inferiores. A renda média corre o risco 
de ficar estagnada, ou até cair, nesta nova revolução. “Nos anos dourados das 

economias capitalistas, entre 1945 e 1970, tivemos um processo de expansão capaz 



de incorporar trabalhadores pouco qualificados. Hoje isso é muito limitado”, diz Bastos, 

da FEE. 
 

Segundo Bruno Melo, diretor executivo da consultoria Thomas Case & Associados, o 
profissional terá de ampliar o leque de competências. “Não bastará o conhecimento 
técnico específico de uma área. Ele terá de se familiarizar com diferentes processos, 

participar da tomada de decisões.”  
 

PERDEDORES E GANHADORES 
O Fórum Econômico Mundial estima que, até 2020, as novas tecnologias vão eliminar 
5,1 milhões de empregos em 15 países e regiões. Confira a projeção por tipo de 

ocupação: 
 

 
Saldo de contratações e demissões, em milhares de vagas: 
 

 
 

Fonte: Fórum Econômico Mundial. 
 

“Novas tecnologias levam à racionalização de processos, o que reduz a necessidade 
de mão de obra. Mas elas também levam à criação de produtos, serviços e empresas, 
abrindo novas frentes de expansão.” (Raul Luís Assumpção Bastos, economista da 

Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul).  
 

Brasil atrasado 
A Quarta Revolução Industrial deve demorar a chegar ao Brasil. “As empresas 

brasileiras não investem o suficiente. A produtividade é muito baixa e não tem 
crescido”, diz Naercio Menezes Filho, do Insper. Dados da Federação Internacional de 
Robótica ilustram o atraso: o país tinha 9.557 robôs industriais ao fim de 2014, o 

equivalente a 0,65% do total mundial. Naquele ano, a indústria nacional comprou 
1.266 robôs, ou 0,55% do total. 

 
 



Comércio de SP fechou mais de 60 mil postos de trabalho em 2015, diz 
Fecomércio 

 11/02/2016 – Fonte: R7 

 
O comércio varejista no Estado de São Paulo encerrou 2015 com 60.441 postos de 
trabalho a menos. O resultado, fruto de 1.012.329 admissões contra 1.072.770 

desligamentos, foi o primeiro saldo anual negativo desde o início da série histórica, 
em 2007, de acordo o índice divulgado pela Fecomércio/SP (Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). 
 
Apenas em dezembro, o levantamento mostra que foram eliminadas 12.181 vagas 

formais, em razão das 71.907 admissões contra 84.088 desligamentos. 
 

No mês, a ocupação formal registrou queda de 0,6% na comparação com o novembro 
de 2015. Ao se observar o saldo positivo de 13.682 novas vagas de novembro, pode-
se concluir que praticamente não houve efetivação dos temporários contratados para 

o período natalino. 
 

Entre as nove atividades pesquisadas em dezembro, sete apresentaram diminuição no 
estoque de empregos na comparação com o mesmo mês de 2014. Os setores de 

concessionárias de veículos (- 8,2%) e de lojas de vestuário, tecido e calçados (- 
7,1%) foram os que apontaram queda mais acentuada. No sentido contrário, os únicos 
setores que não registraram redução de vagas foram os de farmácias e perfumarias 

(2,3%) e de supermercados (0,9%). 
 

De acordo com o levantamento, o saldo negativo do emprego no comércio varejista 
paulista no ano passado foi resultado direto da queda do faturamento no setor. 
  

Segundo a Fecormércio, a inflação alta, a restrição de crédito, o avanço do 
desemprego e as incertezas em relação aos rumos da economia resultaram em uma 

queda brusca do consumo das famílias. 
 
A pesquisa revela ainda que as funções que mais perderam vagas foram as de 

vendedores e demonstradores, com 12.765 postos de trabalho cortados. O segundo 
posto com maior redução de vagas foi a área administrativa das empresas. São 6.979 

vagas para escriturários, assistentes e auxiliares administrativos a menos no Estado.  
 
O estudo nota ainda que 30% das vagas fechadas pelo comércio varejista paulista 

eram preenchidas por diretores, gerentes e supervisores de empresas e áreas 
internas.  

 
Tal realidade demonstra que a redução do quadro funcional atingiu todos os níveis da 
empresa, inclusive aos funcionários com atuação institucional de liderança e com 

rendimento médio mais elevado. 
 

Justiça do Trabalho julga 453 demissões na LG em Taubaté, SP 

 11/02/2016 – Fonte: G1 
 

A demissão de 453 trabalhadores da LG em Taubaté (SP) vai a julgamento nesta 
quinta-feira (11) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A sessão está marcada para 
as 13h30. 

 
Os trabalhadores dispensados pela empresa em dezembro estão com as demissões 

suspensas pela Justiça e o sindicato cobra reintegração do efetivo. 
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Após três audiências de conciliação no tribunal terminarem sem acordo, o futuro dos 

empregados será definido na Sessão de Dissídios Coletivos do TRT em Campinas (SP). 
 

Nestas audiências, desde dezembro, a multinacional sinalizou a impossibilidade de 
reverter as demissões e atribuiu os cortes à crise econômica, que provocou queda na 
demanda por produtos da empresa no mercado.  

 
A empresa apresentou balanços econômicos à Justiça que comprovariam a situação 

financeira da planta - os documentos devem auxiliar os desembargardores na decisão. 
 
Impasse 

Os trabalhadores foram dispensados em dezembro e, no mesmo mês, o sindicato 
conseguiu suspender as demissões na Justiça. 

 
Por mais de um mês os funcionários ficaram sem receber, até que o TRT determinou 
na última semana o pagamento dos vencimentos de dezembro em janeiro. Os 

funcionários foram pagos nesta sexta-feira (5), segundo o sindicato. 
 

LG 
A LG foi procurada nesta quinta-feira para comentar o assunto e, por meio da 

assessoria de imprensa, apenas confirmou a data e horário do julgamento. A unidade 
de Taubaté emprega cerca de 1,5 mil funcionários e produz  televisores, monitores e 
celulares em Taubaté. 

 

Rio Tinto abandona dividendos generosos por queda nos lucros 

 11/02/2016 – Fonte: Exame 

 

 
 
A mineradora Rio Tinto cortou sua generosa política de pagamento de dividendos em 
face às perspectivas ruins da economia global e após registrar um prejuízo líquido em 

2015, quando teve o pior resultado recorrente em 11 anos. 
 

A decisão sobre os dividendos também dá à segunda maior mineradora do mundo 
flexibilidade para ir atrás de aquisições no futuro, disseram analistas, ao mesmo tempo 
em que o presidente-executivo da empresa, Sam Walsh, reconheceu que sua equipe 

está de olho em ativos de primeira linha, especialmente em cobre. 
 

"Ajustar o balanço da companhia entre crescimento e retorno aos acionistas é 
importante para nós", disse Walsh em uma teleconferência com analistas nesta quinta-
feira.  

 
A mudança na política de dividendos abre caminho para que a arquirrival BHP Billiton 

tome medida semelhante ainda este mês, em um momento em que mineradoras estão 
sob pressão para segurar recursos em caixa e assim fazer frente à pior queda no 
mercado em quase duas décadas. 
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"Embora 2015 tenha sido um ano volátil, 2016 caminha para ser ainda mais duro. A 

perspectiva macro permanece desafiadora", disse Walsh a repórteres. 
 

A mineradora cedeu às pressões de investidores e agências de classificação de risco, 
abrindo mão de sua política de "dividendos progressivos", sob a qual prometia nunca 
cortar seus pagamentos aos acionistas ano após ano. A Rio Tinto ainda conseguiu 

manter o pagamento de dividendos de 2015 estável em 2,15 dólares por ação, embora 
abaixo das previsões de mercado. 

 
A companhia prometeu pagar pelo menos 1,10 dólar em 2016, como uma transição à 
nova política, limitando qualquer corte a 49 por cento. 

 
A Rio Tinto registrou prejuízo líquido de 866 milhões de dólares no ano passado, após 

1,8 bilhão de dólares em baixas contábeis, principalmente no projeto Simandou, na 
Guiné. O lucro recorrente caiu 51 por cento para 4,54 bilhões de dólares em 2015, 
ante 9,31 bilhões no ano anterior, sob efeito dos baixos preços do minério de ferro, 

do cobre e do alumínio, em linha com as projeções de analistas. 
 

Glencore reduz produção de cobre e zinco no 4º trimestre 

 11/02/2016 – Fonte: Exame 

 
 
A mineradora Glencore anunciou hoje que diminuiu sua produção de cobre e zinco no 

quarto trimestre de 2015, como parte de uma estratégia para reduzir custos e dívida, 
em meio à tendência de baixa nos preços das commodities. 

 
A produção de cobre, que foi o maior responsável pelo lucro da empresa no primeiro 
semestre do ano passado, teve queda anual de 6% entre outubro e dezembro, a 

374.700 toneladas.  
 

Já a de zinco, que também é importante para os resultados da Glencore, caiu 18% na 
mesma comparação, a 317.700 toneladas.  
 

As ações da Glencore acumulam perdas de 65% ao longo do último ano, o que faz 
dela a empresa com o segundo pior desempenho no índice FTSE 100, da Bolsa de 

Londres. 
 

A mineradora planeja cortar sua dívida líquida em mais de um terço até o fim do ano, 
para algo entre US$ 18 bilhões e US$ 19 bilhões. 
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