
 

 

14 DE MARÇO DE 2016 

Segunda-feira 

 INFORME PUBLICITÁRIO 

 EDUCAÇÃO VIRA NEGÓCIO PARA MUDAR REALIDADE 

 COM CRISE AQUI E LÁ FORA, CRESCE BUSCA POR OURO 

 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA PERDE ESPAÇO NO PIB 

 EMPRESAS PAGAM MAIS IMPOSTOS PARA SE LIVRAREM DA BUROCRACIA 

 AGÊNCIAS CORTAM TERCEIRIZADOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SÃO AFETADOS 

 CRISE AUMENTA APETITE POR INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

 CRISE DIFICULTA NEGOCIAÇÕES SALARIAIS E FAZ RESSURGIR DEBATE SOBRE 

REFORMA DA CLT 

 DÍVIDAS DAS EMPRESAS ELEVAM PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO E PREOCUPAM 

BANCOS 

 JUSTIÇA ACEITA PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPREITEIRA MENDES 

JÚNIOR 

 ENTREVISTA: “A ECONOMIA NÃO VAI REAGIR ENQUANTO DURAR A CRISE 

POLÍTICA” 

 TOSHIBA VAI SUSPENDER PRODUÇÃO E DEMITIR 90 EM CURITIBA, DIZ SINDICATO 

 EMPRESAS CORTAM INVESTIMENTOS PARA TENTAR SE ADEQUAR AO AMBIENTE DE 

CRISE 

 BRASIL TEM PIOR DESEMPENHO DE FILIAIS DA VOLKSWAGEN DO MUNDO 

 CONSELHO DA USIMINAS APROVA APORTE DE R$ 1 BI PARA DAR FÔLEGO À 

SIDERÚRGICA 

 BELO MONTE CONSEGUE SUSPENDER NOVAMENTE PUNIÇÃO DA ANEEL 

 ARAGUAIA É A MELHOR REVENDA MERCEDES 

 MERCADO REDUZ INFLAÇÃO PARA 7,46% E AMPLIA QUEDA DO PIB A 3,54% NO 

ANO 

http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/educacao-vira-negocio-para-mudar-realidade/
http://oglobo.globo.com/economia/com-crise-aqui-la-fora-cresce-busca-por-ouro-18868498
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/industria-automotiva-perde-espaco-no-pib-88y1fwqsunhox78ebi30d4a4k
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/empresas-pagam-mais-impostos-para-se-livrarem-da-burocracia/
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agencias-cortam-terceirizados-e-servicos-de-fiscalizacao-sao-afetados,10000021108
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1749530-crise-aumenta-apetite-por-investimentos-no-exterior.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/crise-dificulta-negociacoes-salariais-e-faz-ressurgir-debate-sobre-reforma-da-clt-5feuavr2bi8b9uip17q3a5eeb
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/crise-dificulta-negociacoes-salariais-e-faz-ressurgir-debate-sobre-reforma-da-clt-5feuavr2bi8b9uip17q3a5eeb
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/dividas-das-empresas-elevam-pedidos-de-recuperacao-e-preocupam-bancos-dwfl78ijhef4liwnyh8cnken7
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/dividas-das-empresas-elevam-pedidos-de-recuperacao-e-preocupam-bancos-dwfl78ijhef4liwnyh8cnken7
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/justica-aceita-pedido-de-recuperacao-judicial-da-empreiteira-mendes-junior-cxyz78rhddz3rx8hlqtg3i8f7
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/justica-aceita-pedido-de-recuperacao-judicial-da-empreiteira-mendes-junior-cxyz78rhddz3rx8hlqtg3i8f7
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/entrevista-a-economia-nao-vai-reagir-enquanto-durar-a-crise-politica-d72adf1ap5tt1z7191v0kufj7
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/entrevista-a-economia-nao-vai-reagir-enquanto-durar-a-crise-politica-d72adf1ap5tt1z7191v0kufj7
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/toshiba-vai-suspender-producao-e-demitir-90-em-curitiba-diz-sindicato-4vqp3kkfyfg2xruca3olqhdsz
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939811/?noticia=EMPRESAS+CORTAM+INVESTIMENTOS+PARA+TENTAR+SE+ADEQUAR+AO+AMBIENTE+DE+CRISE
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939811/?noticia=EMPRESAS+CORTAM+INVESTIMENTOS+PARA+TENTAR+SE+ADEQUAR+AO+AMBIENTE+DE+CRISE
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939717/?noticia=BRASIL+TEM+PIOR+DESEMPENHO+DE+FILIAIS+DA+VOLKSWAGEN+DO+MUNDO
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939696/?noticia=CONSELHO+DA+USIMINAS+APROVA+APORTE+DE+R+1+BI+PARA+DAR+FOLEGO+A+SIDERURGICA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939696/?noticia=CONSELHO+DA+USIMINAS+APROVA+APORTE+DE+R+1+BI+PARA+DAR+FOLEGO+A+SIDERURGICA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939695/?noticia=BELO+MONTE+CONSEGUE+SUSPENDER+NOVAMENTE+PUNICAO+DA+ANEEL
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23596/araguaia-e-a-melhor-revenda-mercedes
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1749668-mercado-reduz-inflacao-para-746-neste-ano-e-eleva-queda-do-pib-a-354.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1749668-mercado-reduz-inflacao-para-746-neste-ano-e-eleva-queda-do-pib-a-354.shtml


 BMW X6 E MERCEDES-BENZ GLE PRIORIZAM IMAGEM EM DETRIMENTO DA 

VERSATILIDADE 

 INDIAN COMEÇA A VENDER LINHA CHIEF, QUE ESBANJA CONFORTO E CUSTA CARO 

 SETORES 'BLINDADOS' FAVORECEM GRANDES GRUPOS NA CRISE 

 MERCADO FINANCEIRO REDUZ EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO PARA 7,46% NESTE 

ANO 

 PORSCHE DESAFIA TESLA NA BATALHA POR CARRO ELÉTRICO 

 AUDI INAUGURA 2ª LINHA DE PRODUÇÃO NO BRASIL 

 FOTON CAMINHÕES AMPLIA PROJETO DE FÁBRICA NO RS 

 COBRE OPERA EM ALTA, APÓS SESSÃO POSITIVA NAS BOLSAS ASIÁTICAS 

 SCOMI INVESTE R$ 60 MILHÕES NA FÁBRICA EM TAUBATÉ 

 SESI LANÇA PROGRAMA PARA REDUZIR AFASTAMENTO DE TRABALHADORES NAS 

EMPRESAS 

 MONTADORAS DEVEM FECHAR MAIS 20 MIL VAGAS EM 2016 

 MINÉRIO DE FERRO CAI NA CHINA PUXADO POR BAIXA NOS PREÇOS DO AÇO 

 PREJUÍZO DO HSBC NO BRASIL CRESCE PARA R$ 753 MILHÕES 

 VENDAS CAMBIAIS DO BC CHINÊS MOSTRAM MENOS SAÍDA DE CAPITAL DO PAÍS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 14/03/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3.618 3.619 

Euro 4.023 4.020 
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http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20160314/cobre-opera-alta-apos-sessao-positiva-nas-bolsas-asiaticas/352140
http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notasemp16/emp110320161.htm
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http://noticias.r7.com/economia/vendas-cambiais-do-bc-chines-mostram-menos-saida-de-capital-do-pais-14032016


Informe Publicitário FIEP 

14/03/2016 – Fonte: FIEP 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educação vira negócio para mudar realidade 

14/03/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo  
 
 

 
 

 
 

 
 “Sou empresário porque quero transformar a educação. Antes de ser um 
empreendedor sou um educador”, diz o fundador da plataforma Me Salva!, Miguel 

Andorffy, de 25 anos. 
 

Assim como ele, jovens que acreditam no poder transformador da educação e têm 
aptidão didática, aproveitam o nível de penetração da internet para criar plataformas 
de ensino. 

 
Ele começou a dar as primeiras aulas em 2011, para os colegas de engenharia da 

federal do Rio Grande do Sul. Usando suas economias, fundou a plataforma com R$ 
15 mil, em 2014. No ano seguinte, a empresa foi acelerada pela Fundação Lemann e 
recebeu aporte financeiro da Ebricks Ventures. 

 
Andorffy afirma que o incentivo para empreender veio depois de gravar algumas aulas 

e colocá-las no YouTube. “A demanda e a atração do canal cresceram brutalmente. 
Em pouco tempo as aulas tiveram mais de 100 mil visualizações. Fomos os primeiros 
a colocar material de cálculo para engenharia em português, por isso atraímos alunos 

de todas as universidades do Brasil.” 
 

Hoje, o Me Salva! tem 25 funcionários e time de 70 professores. Em 2015, teve cerca 
de 30 milhões de visualizações. A expectativa é alcançar 15 milhões de alunos em 
2016, com crescimento de 50% em relação ao ano passado. 

 
O negócio é voltado para o ensino superior com foco em engenharia e ciências exatas, 

Enem e vestibulares regionais, além de reforço para o ensino médio. “O plano 
extensivo para o Enem tem custo total de R$ 336 para 12 meses de aulas, mas temos 
pacotes menores.” 

 
Segundo ele, a taxa de retenção do site é de 55%. De cada dez alunos, ao menos 

cinco assistem a aula até o final. “O mercado de EaD tem taxa de retenção estimada 
de 9%. Nossa média elevada se deve ao formato que foge do convencional. Quem 
atua neste mercado deve pensar no seu real valor e criar produtos eficientes para 

oferecer educação de qualidade.” 
 

 
 

Formado em engenharia, o fundador da plataforma Stoodi, Daniel Liebert, trabalhou 
nessa área até fazer trabalho voluntário em uma ONG de educação, na qual começou 
a dar aula. “Gostei de lecionar e pensei nisso como possibilidade de profissão. Deixei 

http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/educacao-vira-negocio-para-mudar-realidade/
http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/wp-content/uploads/sites/49/2016/03/13.3-Daniel-Liebert-fundador-Stoodi-2.jpg
http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/wp-content/uploads/sites/49/2016/03/13.3-miguel-andorffy-ME-SALVA.jpg


o emprego e comecei a dar aula particular de matemática e física até evoluir para 

aulas gravadas em estúdio, dois anos depois”, conta. 
 

A ideia do negócio surgiu quando percebeu que as demandas eram parecidas. “Percebi 
que poderia atingir um público maior gravando as aulas. O custo da aula particular 
pode chegar a R$ 70 a hora. Na plataforma, o valor é bem menor e atingimos público 

bem maior.” 
 

Criado no final de 2013, o Stoodi contou com capital dele, de dois sócios e familiares. 
“Em 2014 fomos selecionados pelo programa Startup Brasil e recebemos investimento 
do governo federal via este programa.” 

 
Ele conta que o Stoodi tem três tipos de conteúdo: videoaulas, lista de exercícios e 

resumos teóricos em PDF. “Além do conteúdo tem funcionalidades. Quem vai se 
preparar para o Enem, por exemplo, recebe plano de estudo semanal e conta com 
serviço de correção de redação no formato do Enem.” 

 
Liebert diz que a assinatura mensal do reforço escolar para ensino médio é R$ 29,29. 

Para o Enem vestibulares a mensalidade é de R$ 49,90. “Se o aluno fizer aquisição 
para o ano todo tem desconto.” 

 
Ele afirma que por ter custo acessível, muitos alunos deixam o cursinho presencial 
para estudar só pelo site. “É mais em conta, tem a vantagem de não perder tempo 

com deslocamento e poder estudar em casa. Oferecemos monitoria semanal para tirar 
dúvidas ao vivo.” 

 
A plataforma tem cerca de 200 mil estudantes cadastrados e 17,5 milhões de aulas 
assistidas, que correspondem a 3,2 milhões de horas de conteúdo. 

 
“Além disso, já registra 2,5 milhões de exercícios resolvidos e 250 mil visitas por mês. 

Os alunos passam, em média, 3,5 horas semanais realizando atividades no site”, diz 
Liebert. 
 

A plataforma Passei Direto, do jovem Rodrigo Salvador, de 26 anos, nasceu em 2012, 
nas dependências da PUC/RIO, onde ele e o sócio André Simões estudam 

administração. “Observamos que havia rede social e profissional, faltava uma rede 
acadêmica. Criamos a plataforma e, em um mês, já tínhamos 200 mil alunos de 40 
universidades cadastrados.” 

 

 
 
Por meio da rede colaborativa, os estudantes podem tirar dúvidas, compartilhar 

materiais de estudo, trocar mensagens, ter acesso a mais de 700 mil arquivos em 
diversas áreas e formatos, além de receber oportunidades de estágios e empregos.  
 

“Hoje, contamos com mais de cinco milhões de universitários. A ferramenta também 
é usada por alunos do ensino médio e por quem estuda para concurso público”, diz. 

 

http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/wp-content/uploads/sites/49/2016/03/13.3-Rodrigo-Salvador-Passei-Direto.jpg


Salvador captou investimento de R$ 27,5 milhões usados para ampliar a equipe que 

atingiu 40 pessoas e melhorar o serviço. Sua receita vem de assinatura mensal de R$ 
14,90. A meta agora é oferecer novos serviços e chegar a outros países. “Temos cinco 

milhões de usuários que vieram sem campanha de marketing. Temos um grande poder 
de atração”, afirma. 
 

Site de bolsa de estudo tem 1 milhão de visitas por mês 
CEO da plataforma Quero Bolsa, Bernardo de Pádua diz que idealizou a plataforma 

quando percebeu que, em razão da crise financeira e da redução no número de bolsas 
oferecidas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), havia muitas faculdades 
com vagas ociosas e, ao mesmo tempo, grande número de alunos buscando 

faculdades com preços mais acessíveis. 
 

Lançado em 2012, o site é um marketplace com bolsas de estudo oferecidas por mais 
de 400 faculdades do País, no qual é possível obter informações dos cursos e comparar 
preços. 

 
“Para este semestre, o Quero Bolsa ofereceu mais de 200 mil bolsas de estudo para 

cursos de graduação, pós-graduação e ensino à distância”, conta. 
 

 
 
Segundo ele, o site recebe mais de 1 milhão de visitas por mês e cresce cerca de 200% 

ao ano. Ele conta que a plataforma é o principal produto desenvolvido pela 
RedeAlumni, startup criada por ele e outros jovens formados no ITA de São José do 
Campos, em 2010. 

 
“Nosso negócio é especializado em marketing educacional. Oferecemos soluções para 

universidades maximizarem os resultados e para alunos encontrem as melhores 
opções de estudo”, conta. 
 

Pádua afirma que além de informações sobre bolsa de estudo, a plataforma tem 
conteúdo sobre o Financiamento Estudantil (Fies) e o Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu). 
 
“Mas o grande foco do Quero Bolsa são alunos que procuram informações sobre 

faculdades particulares. O Brasil tem mais de três milhões de pessoas interessadas em 
ingressar no ensino superior, sendo que menos de 40% da população adulta tem curso 

superior completo, na comparação com países desenvolvidos”, diz. 
 
Segundo ele, entre os mais de três milhões de alunos cursando faculdade atualmente, 

cerca de 70 mil fizeram matrícula pela plataforma. “Fazendo a pré-matrícula pelo site, 
o aluno garante a vaga com desconto e recebe informações sobre o processo seletivo 

da faculdade. “Nossa receita vem de taxa paga pelos alunos no ato da matrícula e de 
publicidade das faculdades”, afirma. 

http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/wp-content/uploads/sites/49/2016/03/13.3-Bernardo-de-P%C3%A1dua-Ceo-da-Quero-Bolsa.jpg


Pádua conta que seu objetivo é que o site tenha todos os cursos universitários 

disponíveis no País e ofereça informações sobre cursos de universidades públicas para 
que o aluno possa comparar a grade curricular. 

 
Mesa digital ajuda criança autista a ser alfabetizada em seis meses 
Assim como o site Quero Bolsa, a Playmove nasceu como produto de outra empresa 

da qual Marlon Souza é sócio.  
 

“Tenho outro negócio de produção tecnológica para feiras e eventos, e identificamos 
a necessidade de criar um produto tecnológico que ficasse disponível em ambientes 
públicos onde houvesse presença de crianças, como shoppings, clínicas e 

restaurantes”, conta. 
 

Ele afirma que o produto PlayTable nasceu com foco em entretenimento, mas logo o 
empresário identificou a possibilidade de aplicá-lo na área de educação.  
 

“Fechei parceria com empresa de brinquedos educativos e desenvolvemos nova 
versão, específica para educação. Em 2013, fundamos a PlayMove”, conta o diretor 

executivo. 
 

 
 
Souza diz que a mesa tem tela de 22 polegadas e software que incluí conteúdos 

pedagógicos que não deixam de ser divertidos. “Eles são capazes de atrair e engajar 
crianças a partir de três anos, até alunos do fundamental I, com cerca de 12 anos. 

 
O novo modelo foi lançado na Campus Party de 2014 e fechou aquele ano com 700 
unidades vendidas. “Em 2015, passamos de duas mil unidades. Neste ano, esperamos 

chegar a cinco mil até o final do ano.” 
 

Ele afirma que o produto está presente em 550 escolas do Brasil, sendo 80% delas 
escolas públicas. “Esse número de escolas equivale a 200 mil crianças usando a 
PlayTable”, afirma. 

 
O empresário diz que a proposta é de uso coletivo, podendo comportar até seis 

crianças nas atividades. “Recebemos muitos depoimentos de professores e secretários 
de educação. Na periferia de Mossoró (RN), por exemplo, a mesa tem sido incentivo 

para as crianças frequentarem as aulas, diminuindo a evasão.” 
 
Souza salienta que a ferramenta também é muito adequada para crianças com 

deficiência. 
 

“Uma criança diagnosticada pelos médicos com 95% de chance de não ser alfabetizada 
pela alto grau de autismo, foi alfabetizada em seis meses.  
 

A escola fez um trabalho específico com essa criança todas as tardes. Após seis meses 
de uso intensivo, estava alfabetizada. Também melhorou sua interação com outras 

crianças e agora brincam juntas na PlayTable. 
 

http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/wp-content/uploads/sites/49/2016/03/13.3-Marlon-Souza-diretor-executivo-da-Playmove.jpg


Com crise aqui e lá fora, cresce busca por ouro 

14/03/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Enquanto brasileiros apertados pela crise econômica limparam as caixinhas de joias e 
penhoraram R$ 2 bilhões nos dois primeiros meses do ano para saírem do sufoco, 

quem tem dinheiro aproveita para investir na commodity mais refinada: o ouro.  
 
A busca pelo velho metal tem razão de ser. Ele está cada vez mais valioso, reflexo das 

incertezas na economia global e a desaceleração do crescimento econômico na China. 
 

 No entanto, especialistas garantem que esse tipo de aplicação é recomendado para 
investidores arrojados, porque o preço é volátil. 
 

Em janeiro do ano passado, a grama do ouro era cotada a R$ 109. Na sexta-feira, 
fechou a R$ 148,58. No ano passado, os ganhos acumulados foram de 23,59%, 

perdendo apenas para o dólar. O ano virou e houve ainda mais altas. 
 
O ouro ficou 4,8% mais valioso em janeiro e teve uma variação positiva de 11,48% 

no mês passado. Tornou-se ainda mais atraente, já que o dólar, ativo campeão de 
valorização no ano passado, perdeu força. 

 
PROCURA CRESCE EM 66% 
No Banco do Brasil (BB), a principal instituição que lida com o precioso metal e detém 

um terço do mercado, por exemplo, os investimentos em ouro aumentaram 66% no 
ano passado. Foram R$ 93 milhões em 2.306 contratos. 

 
A pedido do GLOBO, o BB traçou um perfil desse comprador de metal ou de 
participação em fundos referenciados em ouro. A maioria é de homens das regiões Sul 

e Sudeste do país, com cerca de 45 anos e curso superior completo. Eles aplicam entre 
R$ 50 mil e R$ 100 mil em ouro e têm um perfil de investimento arrojado. 

 
No país, o total de negócios realizados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) no 
ano passado chegou a 3.095 contratos, que somam R$ 300 milhões. Os números deste 

ano estão ainda mais altos. Em janeiro, o volume total negociado pela BM&F chegou 
a R$ 18,4 milhões. No mês passado, as negociações chegaram a R$ 30 milhões. 

 
— É o receio sobre a crise internacional. Desde o início do ano, o preço tem subido 

como reflexo disso. A tendência é, com a incerteza continuando, o preço do ouro se 
manter pressionado — explica o economista da MB Associados Sérgio Vale, para quem 
a alta do metal pouco tem a ver com a crise interna brasileira. 

 
SEM GARANTIA DE RENTABILIDADE 

No entanto, o economista-chefe da corretora Gradual, André Perfeito, avalia que a 
busca por ouro também é aguçada no país pela incerteza interna. 
 

http://oglobo.globo.com/economia/com-crise-aqui-la-fora-cresce-busca-por-ouro-18868498


— Em tese, o investimento em ouro bomba quando há muita aversão a risco. O ouro 

ganhar importância é sinônimo de baixa credibilidade dos bancos centrais e de que a 
atividade não vai bem. 

 
O ouro serve de refúgio em momentos de crise porque trata-se de um ativo real: o 
investimento é a compra de um bem que existe realmente. 

 
Como é um ativo de renda variável, entretanto, o metal está sujeito à turbulência do 

mercado e aos impactos na taxa de câmbio. Por isso, o diretor de Mercado de Capitais 
e Infraestrutura do BB, Sandro Marcondes, alerta que investir em ouro tem risco e 
quem entra despreparado nesse tipo de negócio pode perder dinheiro com a variação 

da cotação. 
 

— Apesar de ser um porto seguro, investir em ouro de forma especulativa não é 
sinônimo de segurança nem de rentabilidade — frisou o executivo, que recomenda 
planejamento e apoio de consultoria. 

 
Na hora de investir, os aplicadores têm de escolher entre comprar lingote (barras de 

250 gramas) ou ouro escritural — neste caso, sem a necessidade de retirar a barra de 
ouro no banco. As transações são registradas na BM&FBovespa. Com a procura alta, 

o BB deve lançar um mecanismo para a compra e venda de ouro escritural pela internet 
e dispositivos móveis, por meio da sua nova plataforma Home Broker. 
 

PENHOR OFERECE JURO BAIXO 
Para quem não tem dinheiro para investir e ainda está endividado, a alta do ouro 

também pode ser um bom negócio. Com o metal nobre mais valorizado, as joias que 
servem de garantia para o penhor costumam ser mais bem avaliadas.  
 

O penhor é uma opção rápida de crédito para quem está endividado e até com o nome 
negativado na praça, porque não há análise cadastral ou necessidade de avalista.  

 
É uma linha de crédito com uma das menores taxas de juros do mercado, segundo a 
Caixa Econômica Federal. O empréstimo pode ser renovado diversas vezes e, quando 

o crédito for pago, o cidadão pode pegar de volta o objeto penhorado. 
 

A Caixa oferece ainda uma modalidade de penhor parcelado, que permite o pagamento 
de parcelas fixas e amortização ao longo do tempo. O penhor parcelado pode ser 
contratado com prazos que variam de dois a 60 meses e com parcelas de valor mínimo 

de R$ 50,00. 
 

A cotação internacional do ouro vem se recuperando, e já há quem estime que a onça 
troy (31,10 gramas) possa chegar a US$ 1.400. Na sexta-feira, chegou ao maior 
patamar em mais de um ano no mercado spot: US$ 1.282,81, a cotação mais elevada 

desde 23 de janeiro de 2015, segundo dados da agência Bloomberg. No fim do dia, no 
entanto, encerrou em queda de 1,1% em Nova York, a US$ 1.259,40. 

 
— Se essa tendência se mantiver, podemos caminhar para o ouro a US$ 1.400 — disse 
à agência de notícias Reuters Ric Spooner, analista-chefe de mercado da CMC Markets, 

em Sydney. 
 

A relativa fraqueza do dólar americano, apesar das expectativas de uma nova alta de 
juros pelo Federal Reserve (o banco central americano) ainda este ano, e os temores 
de desaceleração da economia global devem manter a tendência de aumento nos 

preços do ouro, disse Spooner. 
 



Este ano, o estoque de ouro nas mãos de investidores aumentou em 7,8 toneladas 

métricas, para 1.735,9 toneladas métricas, o maior patamar desde julho de 2014, 
segundo a Bloomberg.  

 

Indústria automotiva perde espaço no PIB 

14/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
Em meio a uma crise que fez despencar a venda de veículos no Brasil, o faturamento 

do setor automotivo tem perdido espaço na economia do país. Em relação ao tamanho 
do Produto Interno Bruto (PIB), o total faturado pelo setor caiu em 2015 para 4,1%, 

dando sequência a uma trajetória de queda que vem desde 2010, quando a taxa era 
de 6,3%, e retornando ao nível de 2004. 
 

Diante disso, uma recuperação só seria possível na primeira metade da próxima 
década, avaliam analistas ouvidos pela reportagem. Eles defendem que primeiro será 

necessária uma melhora dos indicadores macroeconômicos do país para depois 
estimular a recuperação do setor. 
 

Os dados de faturamento foram estimados pelo economista João Morais, da consultoria 
Tendências, a pedido do Broadcast. Ele considerou a receita bruta de revenda do setor 

no varejo e no atacado, levando em conta automóveis, comerciais leves, caminhões, 
ônibus e motocicletas, além de suas partes e peças. 
 

Desempenho inferior 
A queda da receita em relação ao PIB ocorre porque, desde 2011, o mercado de 

veículos tem apresentado desempenhos inferiores aos da economia como um todo. Os 
motivos, no entanto, variam em cada período.  
 

Em 2011 e 2012, quando as vendas bateram recorde, os preços dos carros estavam 
mais baratos, em razão da redução temporária do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), lembra Morais.  
 
O faturamento do setor cresceu, mas não o suficiente para acompanhar a expansão 

da economia. A proporção da receita bruta em relação ao PIB, portanto, saiu de 6,3% 
em 2010 para 6,2% em 2011 e 5,8% em 2012. 

 
Dali em diante, as vendas começaram a cair e não pararam mais. Como resultado, a 

taxa caiu para 5,6% em 2013, 4,9% em 2014 e 4,1% em 2015. Sobre as quedas em 
2013 e 2014, Morais explica que, como houve uma antecipação de compra de carros 
em 2011 e 2012, os efeitos do IPI foram reduzidos nos dois anos seguintes, 

contribuindo para a diminuição das vendas. Tanto que, no fim de 2014, o governo 
decidiu não prorrogar o benefício. 

 
Calote 
Com a antecipação das compras, aumentou o número de pessoas físicas que deram 

calote nos bancos onde haviam conseguido crédito para financiar a aquisição, afirma 
a economista Mariana Orsini, da GO Associados. O avanço da inadimplência começou 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/industria-automotiva-perde-espaco-no-pib-88y1fwqsunhox78ebi30d4a4k


em abril de 2011, com uma taxa de 3,95%, e alcançou o pico em julho de 2012, a 

7,22%. “Por causa disso, o crédito ficou mais restrito para o financiamento de 
veículos”, diz. 

 
Como resultado, o número de veículos leves financiados em 2013 registrou queda de 
0,9% em relação a 2012, segundo a Unidade de Financiamento da Cetip, que compila 

dados das instituições financeiras. Em 2014, o ajuste foi mais expressivo, com recuo 
de 9,6%. 

 
Com a crise econômica, o ano de 2015 trouxe um novo componente: o pessimismo do 
consumidor. A queda da renda e o aumento do desemprego tornaram o brasileiro mais 

cauteloso, afirma Morais. “Ele passou a postergar itens de maior valor agregado (como 
um carro) e passou a priorizar a compra de bens essenciais (como alimentos)”, diz. 

 
Não é a toa que o índice de confiança medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem 
se mantido abaixo dos 100 pontos (varia de zero a 200) desde outubro de 2014. Em 

fevereiro deste ano, ficou em 68,5 pontos, sete pontos a menos que em fevereiro de 
2015.  

 
No ano passado, a venda de veículos novos, em unidades, caiu 26,5% na comparação 

com 2014, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). “Somos extremamente sensíveis à confiança do consumidor”, 
diz o presidente da entidade, Luiz Moan. 

 
Moan lembra também que o setor automotivo não inclui somente as montadoras e as 

concessionárias, mas também lojas de autopeças, serviços de pós-venda, financeiras 
e outros segmentos.  
 

“Temos o mais longo processo do setor de produção, nossa interação é muito forte. 
Então, assim como estamos ajudando a derrubar a economia, uma retomada do nosso 

setor vai ajudar na recuperação do país”. 
 

Empresas pagam mais impostos para se livrarem da burocracia 

14/03/2016 – Fonte: Portal Contábil  
 
 

 
 

 
 
 

 
Ao contrário do que imagina o senso comum, a tributação sobre as empresas do 

Simples não é muito menor que a das empresas que não estão nesse regime.  
 

Pelo contrário, há casos em que as pequenas pagam, proporcionalmente ao que 
ganham, mais impostos do que as médias e grandes. Mas, mesmo suportando uma 
carga mais pesada, elas permanecem no regime. A causa mais provável é de que elas 

estariam fugindo da burocracia. 
 

Essas são algumas conclusões a que chegou um estudo inédito, obtido pelo Estado, 
realizado pela FGV Projetos para o Sebrae. Ele comparou os valores dos tributos 
recolhidos pelas empresas com sua receita bruta e obteve, assim, uma medida de 

peso tributário chamada alíquota média. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/empresas-pagam-mais-impostos-para-se-livrarem-da-burocracia/
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A conclusão mais surpreendente do trabalho é que, no Simples, a carga de tributos 

federais é de 4,95%, ante 8,77% pagos pelas empresas que declaram Imposto de 
Renda no regime de Lucro Presumido e 5,62% das que declaram pelo Lucro Real, onde 

estão as grandes. 
 
“As alíquotas do Simples e do Lucro Presumido, que são vistos como regime de 

tratamento favorecido, não são tão mais baixas assim”, disse José Roberto Afonso, 
coordenador do trabalho. Essa afirmação é válida mesmo para o comércio, onde estão 

53% das empresas optantes do Simples, num total de 1,4 milhão. A alíquota federal 
média é de 4,51%, ante 6,14% no Lucro Presumido e 3,13% no Lucro Real. 
 

Sem impedimento. Se quisessem, esses estabelecimentos comerciais poderiam 
passar para o regime de lucro real, onde a tributação é menor. Não há impedimento 

legal a isso.  
 
Afonso acredita que elas não o fazem porque recolher tributos pelo lucro real é muito 

mais complicado e cheio de exigências burocráticas. Ele cita o relatório Doing Business, 
do Banco Mundial, segundo o qual as empresas brasileiras gastam 2.600 horas por 

ano para pagar tributos, o que coloca o País como campeão mundial nesse quesito. 
 

“É o que nós chamamos de manicômio tributário”, disse o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos. “Os regimes tradicionais estão ultrapassados e há uma fuga 
em massa para a simplificação.” 

 
Afif é o principal patrocinador do projeto de lei que eleva o limite de enquadramento 

das empresas no Simples. Hoje, são classificadas como pequenas as empresas que 
faturam até R$ 3,6 milhões ao ano.  
 

Esse valor passaria para R$ 7,2 milhões. Para as de médio porte, chegaria a R$ 14,4 
milhões. A proposta já passou pela Câmara, mas está parada no Senado. Ela encontra 

resistências nos governos, pois reduz a arrecadação em estimados R$ 11 bilhões. 
 

Agências cortam terceirizados e serviços de fiscalização são afetados 

14/03/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Se as principais agências reguladoras da área de infraestrutura têm enfrentado nos 
últimos anos dificuldades na nomeação de conselheiros e diretores para os colegiados 

que decidem sobre temas importantes para a economia do País, os cortes nas verbas 
das autarquias desde o ano passado começam a afetar também o trabalho das áreas 
técnicas desses órgãos.  

 
Com o fim de diversos contratos terceirizados, atividades de fiscalização e de 

atendimento aos cidadãos já foram reduzidas para se adequarem à nova realidade de 
orçamento do governo. 
 

Ao enfrentar o maior déficit da história nas contas públicas em 2015, a presidente 
Dilma Rousseff editou em outubro o decreto 8.540 para reduzir os gastos na 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agencias-cortam-terceirizados-e-servicos-de-fiscalizacao-sao-afetados,10000021108


administração, com uma meta de corte de 20% nos desembolsos para aquisição de 

bens, prestação de serviços e uso de celulares corporativos. 
 

Olhando pelo lado financeiro, de fato, o corte de gastos nas agências reguladoras tem 
dado resultado. Todos os órgãos fiscalizadores dos setores de infraestrutura relatam 
que economizaram. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, por exemplo, a redução de despesas nos últimos cinco meses foi de 
15,5%. 

 
Mas, com uma estrutura já enxuta, as agências reguladoras precisaram cortar até 
mesmo o número de horas de funcionamento do ar-condicionado para tentarem 

alcançar a meta de economia exigida pelo governo.  
 

Na maioria delas, o serviço de copa – que consiste no fornecimento de água e café 
para servidores, autoridades e visitantes – foi simplesmente abolido. Além disso, os 
contratos terceirizados de vigilância, preservação e limpeza foram reduzidos 

substancialmente. 
 

“Não havia outra opção dentro do orçamento de custeio. É evidente que a solução foi 
cortar praticamente todos os contratos terceirizados. Hoje a estrutura dos órgãos e, 

principalmente, dos escritórios regionais está ‘no osso’, no limite das condições de 
trabalho”, diz o principal diretor de uma das agências. 
 

Equipe técnica. Atividades de secretariado, apoio técnico e consultoria também 
foram diminuídas. “Muita gente qualificada que trabalhava há anos nas agências em 

posições para as quais não houve concurso público agora foram demitidas. Já estamos 
sentido a diferença no trabalho”, relatou um técnico graduado da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres.  

 
Na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), parte dos contratos de 

teleatendimento foi encerrado, comprometendo a capacidade do serviço de ouvidoria. 
Já na Anatel, a falta de motoristas nas sedes regionais teria reduzido a intensidade 
das diligências de fiscalização. 

 
“Muitas sedes regionais de vários órgãos estão fechando mais cedo porque não há 

mais o serviço de segurança. Além disso, os servidores estão precisando se cotizar 
para manter a salubridade do ambiente de trabalho”, diz o presidente da Associação 
Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais, Thiago Botelho.  

 
Para ele, a falta de autonomia de gestão das agências impede a adoção de outras 

alternativas para a economia de gastos, como a adoção do teletrabalho, por meio do 
qual parte dos servidores poderiam trabalhar à distância - de casa, por exemplo – 
poupando gastos das autarquias. 

 
“Há uma disparidade muito grande entre o orçamento disponível para o trabalho das 

agências e o volume de recursos que esses órgãos arrecadam com multas e outorgas. 
Não se trata de falta de dinheiro, mas da falta de uso dos fundos setoriais que existem 
justamente para financiar essa atividade”, diz Botelho. 

 
Mesmo com a redução dos contratos terceirizados de serviços, algumas agências 

também precisaram diminuir suas próprias estruturas físicas, com a devolução de 
prédios alugados. Na Agência Nacional de Aviação Civil, as atividades realizadas em 
Jacarepaguá foram transferidas as unidades do Centro do Rio de Janeiro e de Brasília. 

 



Crise aumenta apetite por investimentos no exterior 

14/03/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 

 
 

Para se proteger da oscilação do dólar ou se beneficiar dela, investimentos em moeda 

ou ativos estrangeiros, como ações e títulos negociados fora do país, ganham apelo 
em momentos de turbulência.  

 
Especialistas dizem que o interesse por aplicações no exterior cresce em momentos 
de volatilidade do câmbio, como o atual. E alertam: é preciso ter consciência de que 

estar exposto à variação cambial pode ampliar ganhos, como aconteceu no ano 
passado, mas também intensificar perdas.  

 
Ao optar por uma aplicação que acompanha os altos e baixos do dólar, a equação de 
rentabilidade ganha mais uma variável: o câmbio, considerada a mais difícil de prever. 

Além de fatores internos, a taxa de câmbio também é influenciada por acontecimentos 
externos, como a inflação e os juros nos EUA.  

 
Mas os analistas apontam tendências. Apesar da queda recente, que provocou corrida 
às casas de câmbio, economistas esperam uma trajetória de alta para o dólar, 

terminando o ano perto de R$ 4,30.  
 

Independentemente da alta ou baixa da moeda, diversificar os investimentos com 
ativos estrangeiros é sempre uma boa opção para o longo prazo, segundo 
especialistas.  

 
"Você pode mitigar riscos ao escolher investimentos que têm correlação negativa.  

 
Quando países emergentes vão mal, normalmente os desenvolvidos apresentam 
melhor desempenho, e vice-versa", afirma Michael Viriato, coordenador do laboratório 

de finanças do Insper.  
 

"O câmbio serve como um componente de proteção para qualquer portfólio", afirma 
José Mauro Delella, superintendente do Santander.  
 

Qual percentual da poupança deve ser destinado a aplicações em ativos estrangeiros 
depende do perfil do investidor, do prazo de resgate e do objetivo do poupador.  

 
 

"Investimentos atrelados ao câmbio são muito voláteis. Quem é mais conservador não 
deve colocar parte significativa dos recursos nessas opções", afirma Cláudio Sanches, 
diretor de investimentos do Itaú Unibanco. Nesse caso, especialistas recomendam, no 

máximo, 20%.  
 

Há um leque amplo de produtos financeiros para quem deseja investir em ativos 
estrangeiros. As opções vão de fundos cambiais, que normalmente têm uma 
rentabilidade muito próxima à variação da moeda, a fundos de ações com gestão no 

exterior.  
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Antes de escolher, a primeira pergunta a ser respondida é o que você procura com 

essa reserva.  
 

Se o objetivo é se proteger de variações bruscas da moeda, investir em fundos 
cambiais pode ser uma boa opção. Já se você busca diversificar os investimentos, pode 
escolher fundos que investem em ações e títulos de empresas e governos. Há opções 

que acompanham a taxa de câmbio e aplicações protegidas dessa variável.  
 

Também deve estar claro se você pretende retirar ou deixar os recursos no Brasil. "Se 
o objetivo é apenas diversificar, não é necessário mandar recursos para fora. Hoje há 
uma oferta de produtos bastante diversificada no país", diz Marcelo Pacheco, gerente 

de fundos multimercado e offshore da BB DTVM.  
 

"A evolução na legislação dos fundos de investimento ampliou as possibilidades", 
acrescenta Eduardo Castro, superintendente da Santander Asset Management.  
 

Por outro lado, investir no exterior pode trazer vantagens tributárias. Mas, segundo 
especialistas, essa é uma opção somente para quem tem uma boa poupança. "Os 

custos burocráticos da operação muitas vezes podem não valer a pena", diz Viriato. 
 

Crise dificulta negociações salariais e faz ressurgir debate sobre reforma da 
CLT 

14/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Nas últimas três semanas, sindicalistas, juízes e advogados trabalhistas têm se 

engalfinhado em um debate intelectual sobre a melhor forma de aplicar a lei trabalhista 
durante a recessão em que o país se encontra.  
 

Mais do que um embate meramente setorial, a discussão é o prenúncio do que está 
por vir em 2016 para milhões de trabalhadores brasileiros: os profissionais da área 

trabalhista se preparam para enfrentar o que já consideram o pior e o mais duro ano 
para as negociações salariais desde o início do Plano Real. 
 

“A categoria que conseguir ao menos repor a inflação vai poder soltar foguete”, diz o 
deputado federal e presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho 

(SD-SP). A razão, segundo o sindicalista, está na nefasta associação dos temas que 
serão colocados na mesa de negociação neste ano: uma recessão histórica, aumento 
do desemprego, que pode chegar a 13% no ano, e a inflação de 10,71% registrada 

no ano passado, a maior desde 2002. “A crise é tão profunda, tão espalhada por tantos 
setores, que a discussão, em muitos casos, não inclui falar em reajuste, mas em 

garantir o pagamento dos salários”, diz Paulinho.  
 

Em paralelo à questão de quanto será o reajuste, entrou em cena a discussão sobre 
como fazer o reajuste - em outra palavras, se não seria o momento de flexibilizar as 
regras de contratação e de negociação salarial. Quem levantou a bola foi o novo 

presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, tão logo 
assumiu o posto. 
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Na manhã de 25 de fevereiro, Gandra Filho, após uma longa negociação, conseguiu 

que os aeroviários assinassem a renovação de sua convenção coletiva de trabalho. Os 
trabalhadores conseguiram o que parecida impossível: a reposição integral da inflação 

de 2015. Gandra mediou o consenso depois de a categoria ter ameaçado até 
atrapalhar a folia nacional, suspendendo voos em pleno carnaval. 
 

Na tarde do mesmo dia, tomou posse como presidente do TST. Em seu discurso, 
reforçou a importância de acordos como aquele, a ampliação da terceirização e a 

flexibilização das regras trabalhistas para ajudar o país a sair da crise.  
 
No domingo seguinte, o jornal O Globo publicou uma entrevista em que ele ia além: 

defendia a negociação entre as partes para fechar acordos fora da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e disse que os colegas juízes trabalhistas deviam ser menos 

“paternalistas”, pois muitas vezes davam indenizações de “mão beijada”. 
 
A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) reagiu e 

soltou uma nota. “Ele foi injusto com a categoria”, disse Germano de Siqueira, 
presidente da entidade e autor da nota. “Além do mais, a CLT não é um entrave: é 

uma proteção, e há um certo oportunismo em dizer que a regulamentação é um 
entrave para a economia num momento de crise.” 

 
Dias depois, em apoio à Anamatra, o senador Paulo Paim (PT-RS) ocupou a tribuna do 
Senado para fazer um longo discurso. “Não é o momento para se discutir flexibilização, 

porque os trabalhadores estão numa posição frágil”, disse Paim ao Jornal O Estado de 
S. Paulo. 

 
Na sequência, mobilizaram-se os que apoiam Gandra. Um grupo de 60 advogados, 
dos maiores escritórios de advocacia do País, soltaram na semana passada um 

manifesto.  
 

“A discussão sobre capital e trabalho hoje está desequilibrada: as empresas estão 
fragilizadas, muitas estão quebrando, mas ainda assim são as últimas a falar e as 
primeiras a apanhar numa mesa de negociação”, diz Cássia Pizzotti, do Demarest, 

advogada que assina o manifesto. “Ives é uma pessoa de extremo equilíbrio e acho 
que colocou o tema na hora certa: há 40 anos o País adia uma reflexão sobre esse 

tema crucial”, disse outro advogado que prestou apoio, Solon de Almeida Cunha do 
escritório Machado, Meyer. 
 

De sua parte, Gandra mantém o argumento: “No TST, há quem defenda uma rigidez 
maior da aplicação da legislação e outros que defendem uma maior flexibilização. 

Defendo uma intervenção menor, de modo a prestigiar a negociação coletiva, 
recomendada pela própria Organização Internacional do Trabalho”, disse ao jornal. 
 

E explicou os motivos: “No período em que ocupei a vice-presidência do TST, consegui 
conciliar praticamente todos os dissídios coletivos que chegaram, porque apliquei um 

princípio que pode continuar servindo de norte para as negociações salariais no 
contexto de crise econômica em que vivemos”, disse.  
 

“Se não é possível reajustar os salários com a reposição integral da inflação, para cada 
ponto porcentual abaixo da inflação, é preciso que as empresas ofereçam alguma 

vantagem compensatória atrativa, como a garantia de emprego, ou do nível de 
emprego no setor, ou benefícios sociais que se tornem depois conquistas da categoria.” 
 

Números 
A série histórica de dados sobre reposições salariais, do Dieese, dá uma ideia da 

dificuldade que vem por aí. Na era Real, o ano mais sofrido para os trabalhadores foi 



o de 2003, quando o PIB recuou 0,2%. Apenas 19% das negociações conseguiram 

reajustes acima da inflação na época. 
 

“O ano passado já foi difícil”, diz Airton dos Santos, coordenador de atendimento 
técnico sindical do Dieese. “A categoria mais mobilizada do País, os metalúrgicos do 
ABC, tiveram reposição, sem ganho real, e os banqueiros, um dos poucos que ainda 

lucram, choraram demais na mesa de negociação. 2016 vai ser bem pior.” 
  

Dívidas das empresas elevam pedidos de recuperação e preocupam bancos 

14/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nos últimos sete anos, o endividamento das empresas brasileiras no mercado interno 
mais que dobrou, atingindo R$ 1,4 trilhão em janeiro. Com os empréstimos externos, 
essa conta sobe em mais US$ 211 bilhões.  

 
Não chegaria a ser um problema, se a economia estivesse crescendo, o consumo 

subindo, a produtividade aumentando. Mas o cenário é o inverso disso. Com redução 
nas vendas e a receita caindo, esse endividamento se tornou uma bola de neve para 
as empresas. E a percepção entre os analistas é uma só: o país vai viver este ano uma 

explosão das recuperações judiciais e quebras de empresas. 
 

Esse cenário, na verdade, já deu as caras no ano passado, quando as recuperações 
judiciais chegaram a 1.256, número mais de 50% superior ao registrado em 2014. No 
primeiro bimestre deste ano, o número foi ainda mais assustador: crescimento de 

116% em relação ao mesmo período do ano passado. “As empresas estão sofrendo e 
ainda vão sofrer muito em 2016 por falta de liquidez”, diz Mauro Storino, diretor sênior 

da Fitch Ratings.  
 
O cenário traçado pela agência de classificação de risco para os grupos nacionais é dos 

mais pessimistas. Entre as companhias brasileiras acompanhadas pela Fitch, 53% 
estão com perspectivas negativas - ou seja, devem ter suas notas de crédito 

rebaixadas nos próximos meses. Em 2014, para cada empresa que tinha o rating 
elevado, três caíam. Neste ano, a proporção, segundo Storino, será de uma elevação 
para dez rebaixamentos. 

 
Para entender como a situação chegou a esse ponto não é preciso ir muito longe. Entre 

2005 e 2013, os empresários brasileiros experimentaram um ambiente inédito, com 
fartura de crédito a um custo baixo para os padrões nacionais ao mesmo tempo em 

que o governo incentivava o consumo e o crédito das famílias. A decisão das 
corporações foi de tomar dívida para investir em expansão - o que fez com que o 
endividamento superasse a geração de caixa. 

 
O problema é que no meio do caminho veio uma recessão. A reviravolta econômica e 

política derrubou o nível de atividade e provocou uma intensa aversão ao risco. De um 
crescimento de 2,3% em 2013, o Brasil ficou praticamente estagnado em 2014 e 
recuou 3,8% em 2015.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/dividas-das-empresas-elevam-pedidos-de-recuperacao-e-preocupam-bancos-dwfl78ijhef4liwnyh8cnken7


“Isso gerou um descompasso entre a geração de caixa e o endividamento das 

empresas”, diz Fábio Rodrigues, sócio diretor da Bizup Consulting, empresa de 
consultoria empresarial. Na prática, as empresas investiram com base em um cenário 

que não se realizou. E, mais grave: as dívidas começaram a vencer no pior momento 
da economia. 
 

A margem líquida - indicador que mede o quanto das vendas se converte em lucro - 
recuou, em 2015, aos mesmos níveis de 2003. O levantamento foi feito pela empresa 

de informação financeira Economática com base nos dados de 70 companhias de 
capital aberto que já apresentaram o balanço do ano passado. 
 

Dívida 
O indicador que mede a capacidade de pagamento das empresas (relação entre dívida 

líquida e Ebtida, ou geração de caixa) também se deteriorou. De um total de 198 
companhias que tiveram essa relação positiva em 2015, 112 viram essa proporção 
subir, o que significa alta do risco.  

 
Há casos como o da construtora Mendes Júnior, que acabou de pedir recuperação 

judicial, em que relação dívida líquida sobre Ebitda é de 33,37, segundo a 
Economática. Isso significa que, com o caixa que ela gera hoje, levaria 33 anos para 

quitar os empréstimos. 
 
A saída é tentar um alongamento dos prazos. Do outro lado, no entanto, essas 

empresas têm encontrado bancos pouco dispostos a conceder crédito novo em 
condições razoáveis.  

 
O que ocorre é o contrário: os prazos estão mais apertados e as exigências de 
garantias, mais pesadas, diz José Braga, sócio da PriceWaterhouseCoopers. 

 
O resultado disso é que cada vez mais empresas têm de pedir à Justiça proteção contra 

os credores, a recuperação judicial. Na lista de companhias que já recorreram à Justiça 
só este ano estão empresas dos mais diversos setores, como a Viação Itapemirim, a 
rede de lojas de brinquedos BMart, a GEP, dona das varejistas de roupas Cori e Luigi 

Bertolli, e a fabricante de autopeças Arteb. 
 

Para piorar, a crise, desta vez, atinge um grande número de empresas gigantes. 
Grandes empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, que investiga corrupção em 
contratos da Petrobras, já pediram proteção judicial desde o ano passado. Entre elas, 

a OAS, que até 2014 ocupava a 3.ª posição do ranking das maiores construtoras do 
Brasil, a Galvão Engenharia, que era a 6.ª maior, e a própria Mendes Júnior, na 13.ª 

posição. 
 
Essa é uma das características mais assustadoras da crise. “Antes, uma recessão 

afetava mais as pequenas e médias. Hoje, o problema está nas grandes, que podem 
abalar todo o sistema financeiro se quebrarem”, diz Artur Lopes, da consultoria Artur 

Lopes & Associados, especializada em gestão de crise.  
 
De olho nesse risco, os bancos fazem reservas para se protegerem dos calotes. Esses 

valores nunca foram tão altos. No ano passado, alcançaram R$ 68,8 bilhões nos três 
maiores bancos do país (Itaú, Bradesco e Banco do Brasil) - o maior valor desde 1986, 

segundo a Economática. 
 
Entre advogados, consultores, banqueiros e empresários é quase unânime a sensação 

de que as coisas vão piorar. A agência Standard & Poor’s, primeira a retirar o grau de 
investimento do Brasil, calcula que o volume de dívidas a vencer até o ano que vem 

de empresas que fazem parte do seu monitoramento é de US$ 24 bilhões. “Muitas 



companhias fizeram captações quando o País era grau de investimento”, afirmam Luisa 

Vilhena e Diego Ocampo, diretores da S&P. “Agora, terão de renegociar numa situação 
de rating rebaixado.” 

 
Companhias apelam para a renegociação de dívidas 
A piora acentuada dos resultados financeiros e operacionais das empresas tem levado 

executivos e credores a uma série de renegociações de dívidas. O movimento faz parte 
de uma solução para contornar a sequência de descumprimento das cláusulas 

definidas nos contratos de empréstimos e de emissão de títulos, os chamados 
“covenants”. 
 

Esses instrumentos estabelecem indicadores que precisam ser perseguidos pelas 
empresas para garantir a segurança do credor. Um deles é a relação dívida/Ebitda, 

que mede a capacidade de pagamento dos débitos.  
 
No caso de quebra dessas cláusulas, o credor tem o direito de antecipar o vencimento 

da dívida ou limitar o endividamento da empresa, proibindo novos empréstimos no 
mercado, afirma Allan Ridell, sócio da KPMG. 

 
A lista de empresas que já descumpriram os covenants é extensa. Inclui grupos como 

Ampla, Light, AES Sul, Arteris, Oi e Gol. No caso da Ampla, ela propôs aos 
debenturistas que a quebra das cláusulas não acionasse o vencimento automático da 
dívida. A Oi pediu a suspensão temporária dos covenants. 

 
Apesar do direito de antecipar o recebimento da dívida, bancos e detentores de títulos 

têm preferido renegociar o contrato, já que as empresas estão sem liquidez. “A 
renegociação, porém, implica custos. Ter o perdão (waiver) do credor pode 
representar despesa de até 0,5% do valor da dívida”, diz Ridell. A Gol, por exemplo, 

admite em relatório que “pagou taxas geradas pelo waiver obtido com banco detentor 
de debêntures”. 

 
O advogado Fabio Braga, sócio do Demarest Advogados, afirma que a prática no 
mercado tem variado de acordo com as características de cada empresa. “Os bancos 

verificam o porquê do descumprimento, se é estrutural ou conjuntural. A partir daí, 
fazem a renegociação ou não da dívida.” 

 
O sócio da TCP Latam, Fábio Flores, diz que essa não é a primeira onda de quebra de 
covenants. Lá atrás, várias empresas tiveram de renegociar suas dívidas, alongaram 

prazos, deram mais garantias e pediram carência para pagamento. “Hoje, enfrentam 
novamente dificuldades e precisam renegociar os débitos. Mas agora numa situação 

mais restrita, pois não têm ativos para dar como garantia.” 
 

Justiça aceita pedido de recuperação judicial da empreiteira Mendes Júnior 

14/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido de recuperação judicial da empreiteira 
Mendes Júnior, uma das investigadas na Operação Lava Jato. A dívida informada pela 
empresa é de aproximadamente R$ 258 milhões, sendo R$ 230 milhões só com 

fornecedores. O valor ainda pode ser contestado e modificado durante o processo. 
 

O pedido foi feito na segunda-feira (7) e aceito nesta quinta (10) pela juíza Patrícia 
Santos Firmo, da 1.ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Após a autorização da 
magistrada, todas as ações civis de cobrança à Mendes Júnior ficam suspensas por 

180 dias. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/justica-aceita-pedido-de-recuperacao-judicial-da-empreiteira-mendes-junior-cxyz78rhddz3rx8hlqtg3i8f7


Agora, a companhia terá um prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação 

à Justiça e, depois disso, os credores terão mais 180 dias para aprovar ou não o plano. 
Se aprovado, a empreiteira entra em processo de recuperação. Se não, a magistrada 

pode decretar sua falência. 
 
Por meio de nota, a empresa afirma que vem desde 2014 sofre o impacto da escassez 

de crédito e do baixo investimento provocados pela atual situação da economia 
brasileira. 

 
“Embora tenha buscado incessantemente reverter a situação, a Mendes Júnior Trading 
e Engenharia S.A. viu na recuperação judicial a opção adequada para reequilibrar sua 

situação econômica e financeira de modo a preservar os interesses dos credores, 
clientes, fornecedores, colaboradores e demais parceiros pela preservação da 

operação da companhia e continuidade de seus contratos”, diz o comunicado. 
 
A Mendes Júnior segue um caminho semelhante ao de outras empresas envolvidas na 

Lava Jato que já fizeram pedidos recuperação judicial, como a construtora OAS e a 
Alumini Engenharia, que também tinha fornecedores e instituições financeiras entre 

seus credores. 
 

No final do ano passado, o juiz federal Sergio Moro condenou um dos herdeiros da 
Mendes Júnior, Sergio Cunha Mendes, a mais de 19 anos de prisão por assinaturas de 
contrato que seriam relacionados ao esquema de propinas na Petrobras. 

 

Entrevista: “A economia não vai reagir enquanto durar a crise política” 

14/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
A economia brasileira não vai reagir enquanto persistir a crise política. A avaliação é 
do economista Flávio Castelo Branco, gerente executivo de Política Econômica da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
 

Paralisado pelo avanço da Operação Lava Jato e com sua base parlamentar dividida, 
o governo não demonstra força para aprovar medidas econômicas importantes no 
Congresso, em especial as relacionadas ao ajuste fiscal, o que prolonga a deterioração 

das contas públicas e da própria economia. Em meio à incerteza, empresários adiam 
decisões e consumidores evitam despesas de grande valor. 

 
 “Tudo isso, somado, acaba aprofundando o ciclo negativo da economia. E a 

expectativa é de que isso não se solucione até que haja uma definição mais clara do 
quadro político”, disse Castelo Branco em entrevista à Gazeta do Povo na última 
terça-feira (8), pouco antes de palestra sobre o panorama econômico do país no 

encontro Woodtrade Brazil. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. 
 

O que esperar da economia quando não sabemos se o governo vai durar até 
o fim do mandato? 
Estamos em um ambiente de alta incerteza, o que é muito negativo para qualquer 

atividade produtiva. O empresário não tem como se planejar, e então fica retraído, 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/entrevista-a-economia-nao-vai-reagir-enquanto-durar-a-crise-politica-d72adf1ap5tt1z7191v0kufj7


não toma decisões mais arrojadas. Isso tem reflexos no investimento, na produção e 

no emprego.  
 

Do lado dos trabalhadores, quem perde emprego corta seus gastos e quem permanece 
empregado evita despesas de maior valor. Tudo isso acaba aprofundando o ciclo 
negativo da economia. E a expectativa é de que isso não se solucione até que haja 

uma definição do quadro político. 
 

A recessão começou antes da crise política. Há como resolver a questão 
econômica sem a parte política? 
Uma se alimenta da outra. As dificuldades econômicas vêm de decisões do passado, 

como controle da taxa de câmbio e de preços de combustíveis e energia, e o uso de 
políticas expansionistas que erodiram a base fiscal. Isso gerou um problema, que se 

somou ao nosso histórico descaso com competitividade e a produtividade.  
 
Esse ambiente de crise econômica, com aumento de desemprego, falta de crescimento 

e de arrecadação, cria pressões adicionais sobre a questão política. Mas, para 
solucionar o problema econômico, principalmente a questão fiscal, é preciso uma base 

política sólida, que hoje não existe.  
 

Eu diria que a crise política termina sendo mais prioritária porque, sem uma solução 
para ela, você não toma decisões que vão pavimentar o caminho para equacionar o 
problema. 

 
O governo conseguirá passar as medidas necessárias no campo fiscal? 

Sem ambiente político, não há como. A presidente não tem hoje uma base 
parlamentar.  
 

Embora ela tenha sido eleita com um conjunto de partidos que teoricamente 
assegurariam bastante folga, trata-se de um conjunto diverso do ponto de vista 

programático e, portanto, não tem compromisso com ajuste fiscal e medidas de 
melhoria da competitividade.  
 

O Brasil precisa mudar sua estratégia em relação ao setor privado, tornar o ambiente 
de negócios mais amigável. O setor público não tem capacidade de alavancar o 

crescimento. 
 
Pela forma como reagiu ao noticiário recente da Operação Lava Jato, o 

mercado financeiro torce para que a presidente caia o quanto antes... 
O mercado é muito pragmático, e também muito volátil. De todo modo, o que ele quer 

é um setor público equilibrado, menos pressão sobre carga tributária, e preços de 
mercado, sem controles artificiais.  
 

Parece que parte do governo tem essa percepção, mas uma outra parte, 
principalmente aquela mais ligada à sua base original política, discorda, principalmente 

no que diz respeito a questões previdenciárias, de relações de trabalho. Então não há 
uma clareza sobre os rumos. 
 

A indústria já estava em retração antes da recessão começar. Como o senhor 
vê a situação do setor? 

Temos dois conjuntos de problemas. Tem os conjunturais, que misturam questão 
política, recessão, inflação alta. E tem os problemas estruturais. As dificuldades de 
competitividade da indústria brasileira são muito graves e não vêm de um ou dois 

anos atrás.  
 



A indústria de transformação tem hoje cerca de 10% do PIB, quando 15 anos atrás 

era de 18% ou 19%. O setor precisa de medidas de alavancar competitividade. Sem 
crescimento de produtividade, aumentos de salário terminam significando aumento de 

custos, e as empresas perdem mercado, o que se torna um problema ainda mais grave 
com câmbio valorizado.  
 

As empresas industriais mais sujeitas à competição internacional perderam mercado 
não só lá fora, mas aqui dentro também, principalmente para os produtos asiáticos. A 

desvalorização do câmbio melhora a situação, mas não soluciona tudo, porque temos 
problema de natureza tributária, de natureza trabalhista, a questão da educação, que 
se reflete na produtividade dos trabalhadores, a infraestrutura de logística deficiente. 

Precisamos de muitas mudanças, não tem uma ação única, que vai resolver tudo. 
 

O governo voltou a apostar em incentivos ao crédito... 
A questão do crédito foi importante na década passada, porque alavancou o poder de 
compra da classe assalariada, das famílias, aumentou o mercado brasileiro. Mas você 

não pode mover uma economia apenas na base do crédito. No longo prazo, a economia 
só cresce com aumento de produtividade. 

 
O senhor mencionou o dólar, que ficou algum tempo acima de R$ 4. Mas ele 

caiu para perto de R$ 3,70. Isso pode atrasar a recuperação das exportações? 
No longo período em que o real esteve valorizado, muitas empresas se afastaram do 
mercado internacional. Para voltar, demora. A empresa terá de deslocar o competidor 

que tomou seu lugar. Então a volatilidade do câmbio cria incerteza. É por isso que o 
câmbio, embora importante, não é por si só suficiente para resgatar as exportações. 

 

Toshiba vai suspender produção e demitir 90 em Curitiba, diz sindicato 

14/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 

A Toshiba vai suspender as operações da sua fábrica em Curitiba ainda neste mês de 

março. Segundo o Seletroar, sindicato que representa os trabalhadores da empresa, 
a decisão foi tomada nesta quinta-feira (10), mas os detalhes ainda estão em fase de 

negociação. 
 
O Seletroar afirma que a suspensão das atividades vai afetar diretamente o setor de 

produção de condutores de alta tensão e que não há data para um eventual retorno. 
Desse modo, cerca de 90 funcionários serão dispensados até o final do mês.  

 
“A principal justificativa é que quase todos os contratos são governamentais e a crise 

fez com que a Toshiba perdesse boa parte deles”, explica o porta-voz do sindicato, 
Rene Ciffro. 
 

A Gazeta do Povo apurou que circula entre os funcionários a informação – não 
confirmada pelo sindicato – de que a unidade pode ser fechada definitivamente. 

Atualmente, cerca de 200 pessoas trabalham no local, segundo o Seletroar. 
 
A companhia se instalou em Curitiba em 2009, quando comprou a fábrica da Camargo 

Corrêa Equipamentos e Sistemas (CCES). A Toshiba foi procurada pela reportagem, 
mas não respondeu até a publicação desta matéria. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/toshiba-vai-suspender-producao-e-demitir-90-em-curitiba-diz-sindicato-4vqp3kkfyfg2xruca3olqhdsz


Empresas cortam investimentos para tentar se adequar ao ambiente de crise 

14/03/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
Sem uma expectativa de retomada da economia brasileira no horizonte, cada vez mais 

empresas estão reduzindo seus programas de investimento, na tentativa de se 
adequarem ao ambiente da crise atual, que muitos economistas classificam como a 

pior da história do País.  
 

Com os números já anunciados pelas companhias, os cortes previstos para 2016 
atingem bilhões de reais, puxados especialmente pela Petrobras. E tal cenário acaba 
criando um ciclo vicioso, ao contribuir para uma queda ainda mais pronunciada do 

Produto Interno Bruto (PIB). 
 

Somente para 2016, a Petrobras pretende investir US$ 20 bilhões, 25,9% menos que 
o sinalizado em junho do ano passado. A simples redução dos investimentos não 
bastará para solucionar os problemas de liquidez e a elevada alavancagem da estatal 

petroleira, que já avalia a venda de ativos para gerar caixa e honrar as dívidas com 
vencimento no curto prazo. 

 
Muitas das empresas que estão reduzindo seus investimentos programam apenas o 
chamado "capex de manutenção", valor mínimo para a continuidade da operação. É o 

caso da Usiminas, que, em meio à sua fragilidade financeira e com risco de ingressar 
com pedido de recuperação judicial, já avisou que seus aportes em 2016 serão apenas 

para manter a operação e deverão cair pela metade em relação a 2015. 
 
Outras companhias, além desse montante mínimo para a operação, estão destinando 

parte dos recursos para projetos que não podem ser deixados de lado. É o caso do 
"S11D", da mineradora Vale, investimento já na fase final e que garantirá mais 

competitividade à companhia no ciclo de baixa dos preços das commodities.  
 
Ainda assim, os investimentos da Vale deverão ficar em US$ 6,2 bilhões em 2016, 

quinto ano consecutivo de queda do orçamento de investimentos pela mineradora, 
após o pico de US$ 18 bilhões em 2011. 

 
"O primeiro ciclo de retirada de investimentos e mudança de planos foi muito duro. 
Chegou a hora de as empresas, ao invés de reagirem ao pânico coletivo, escolherem 

seus investimentos prioritários, alocando seus recursos de forma qualitativa e não 
quantitativa", destaca o chefe de mercado de capitais da casa de análise independente 

Eleven Financial, Adeodato Volpi Netto. 
 
O sócio líder das áreas de auditoria e consultoria da Grant Thornton, Daniel Maranhão, 

afirma que esse represamento de investimento ocorre, principalmente, devido à falta 
de previsibilidade em relação ao contexto futuro, tanto político quanto econômico, do 

Brasil. 
 

"Enquanto não houver um cenário mais definido e claro, as empresas não vão fazer 
investimento em aumento de capacidade, por exemplo", destaca. Segundo o 
especialista, o foco no momento tem sido primordialmente cortar custos e manter o 

caixa. 
 

Maranhão atenta para o fato de que as companhias precisam acompanhar de perto os 
sinais políticos e econômicos que vão sendo passados, para que novas premissas 
possam ser incorporadas às projeções. Como muitos investimentos têm maturação de 

médio ou longo prazo, é importante para a perenidade da empresa uma antecipação 
à retomada. 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939811/?noticia=EMPRESAS+CORTAM+INVESTIMENTOS+PARA+TENTAR+SE+ADEQUAR+AO+AMBIENTE+DE+CRISE


O momento de contingenciamento não poupou nem mesmo a gigante de bebidas 

Ambev, que já anunciou que deve investir no Brasil neste ano uma quantia menor do 
que os aportes de R$ 3,1 bilhões feitos em 2015.  

 
A companhia deve sofrer este ano pressões de alta de custo nas operações brasileiras, 
embora considere a redução no volume de investimento como uma "variação normal". 

 
Na fabricante de cosméticos Natura, o corte ocorrerá mesmo depois de a companhia 

já ter começado a reduzir investimentos no ano passado. A empresa saiu de um 
patamar de R$ 500 milhões de Capex nos últimos anos para R$ 383 milhões em 2015. 
 

 E esse volume será reduzido de novo, para R$ 350 milhões em 2016. A racionalização 
fez a empresa até mesmo abandonar projetos que já estavam em andamento, para 

poupar caixa. "Os tempos são outros e temos que priorizar projetos", disse o 
presidente Roberto Lima. 
 

Para planejar os investimentos a serem feitos, a empresa precisa projetar um fluxo de 
caixa e trazer para o valor presente, para analisar se aquele investimento tem uma 

taxa mínima de atratividade, explica o coordenador do curso de Administração do 
Ibmec/MG, Eduardo Coutinho. "O nível de confiança está péssimo e é natural que os 

investimentos fiquem em patamares mínimos", destaca. 
 
Para baixo 

No varejo, os cortes ficarão evidentes em um número menor de novas lojas. A Cia 
Hering, por exemplo, prevê investimentos 34,7% abaixo de 2015. A Riachuelo, que 

fez 28 inaugurações em 2015, projeta 15 aberturas em 2016. No Grupo Pão de Açúcar 
(GPA) a racionalização deve continuar, sobretudo nas bandeiras de eletroeletrônicos 
Casas Bahia e Pontofrio, nas quais a companhia não espera inaugurações em 2016. O 

GPA deve investir ao redor de R$ 1,5 bilhão em 2016, ante os R$ 2 bilhões de 2015. 
 

Na esteira de mau momento do varejo, as operadoras de shoppings também irão 
segurar mais os gastos. A Multiplan, por exemplo, admitiu que irá esperar sinais de 
recuperação da economia antes de iniciar projetos e construções. 

 
O novo ciclo de cortes de investimento também segue atingindo o setor de 

infraestrutura, em especial em companhias mais endividadas, como a Rumo Logística. 
A companhia irá cortar em cerca de 30% as projeções para o capex e o total de 
investimentos em 2016 ficará na faixa de R$ 1,7 bilhão a R$ 2,1 bilhões, ante 

projeções anteriores de R$ 2,6 bilhões a R$ 2,8 bilhões neste ano. 
 

No setor de telecomunicações, a América Móvil, controladora de Claro, Embratel e Net 
no Brasil, indicou uma redução no ritmo de investimentos globais em 
aproximadamente 20% em 2016, o que inclui Brasil. 

 
Na Comgás, o investimento previsto para este ano pode ficar quase 10% menor do 

que o aplicado no ano passado. O montante esperado é de R$ 470 milhões a R$ 520 
milhões, frente aos R$ 521 milhões de 2015.  
 

Para gastar menos e manter o ritmo de expansão, a companhia vai diminuir o custo 
com conexão das residências: passará a buscar mais casas apenas com fogão (sem 

aquecedor) e exigir maior pagamento pelo consumidor. 
 
 

 



Brasil tem pior desempenho de filiais da Volkswagen do mundo 

14/03/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
O Brasil é o mercado onde a montadora alemã Volkswagen teve o pior resultado em 

vendas no primeiro bimestre de 2016. Dados divulgados ontem pela empresa mostram 
que foram entregues 45,2 mil unidades no acumulado de janeiro e fevereiro no Brasil. 

 
 O número é 37,4% menor do que o registrado em igual período de 2015. Em todo o 

mundo, a montadora teve aumento de 1,4%, para 1,54 milhão de veículos. 
 
"A situação econômica geral no Brasil continua desafiadora", disse, em comunicado à 

imprensa, o chefe de vendas do grupo alemão, Fred Kappler. Segundo a montadora, 
o mau momento do Brasil tem afetado negativamente as demais economias da região. 

Ao todo, a América do Sul teve 70,6 mil veículos entregues, número 29,3% menor 
que o visto há um ano. 
 

Entre os mercados listados pela Volks no relatório de vendas, o Brasil teve o pior 
desempenho. O segundo pior mercado foi a Rússia, cujas vendas caíram 23% no 

bimestre.  
 
Na Europa, os emplacamentos aumentaram 3,8%, sendo que a alta alcançou 4,2% na 

Alemanha. Entre os demais grandes mercados, houve aumento de 7,6% nas vendas 
na China e queda de 7,1% nos EUA, onde a empresa enfrenta um escândalo 

ambiental.  
 

Conselho da Usiminas aprova aporte de R$ 1 bi para dar fôlego à siderúrgica 

14/03/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
Os acionistas da Usiminas aprovaram ontem um aporte de R$ 1 bilhão na siderúrgica 

mineira, que passa por uma situação financeira delicada.  
 

"Todos votaram em unanimidade pela necessidade de capitalização, mas houve 
divergência entre os dois principais sócios (Nippon Steel e Techint) sobre o valor a ser 
aportado", disse uma fonte que participou da reunião do conselho de administração 

da companhia. Por sete a três, os acionistas aceitaram fazer o aporte de R$ 1 bilhão. 
 

Com isso, a siderúrgica poderá começar a dar prosseguimento ao processo de 
renegociação com os bancos - e já há conversas em curso. Na proposta colocada à 

mesa ontem, a Nippon sugeriu o aporte aprovado, enquanto a Techint teria defendido 
uma capitalização de R$ 560 milhões. O aporte terá de ser feito em até 60 dias, 
segundo fontes próximas à empresa. 

 
Além desse aumento de capital, o conselho aprovou a emissão de 50,6 milhões de 

ações PNA ao preço de R$ 1,28, o que, a depender da adesão, poderá levantar mais 
R$ 65 milhões. Com isso, a injeção de capital poderá alcançar R$ 1,065 bilhão. Ontem, 
a ação PNA da Usiminas fechou a R$ 2,02, com queda de 4,27%. 

 
"A Usiminas precisa de quatro pontos importantes. A capitalização, que já foi aceita, 

a renegociação das dívidas, que se intensifica agora, a venda de ativos (já em curso) 
e o capital da Usiminas Mineração (Musa)", disse uma fonte.  
 

Após a capitalização, a Musa, que detém grande parte do caixa hoje da Usiminas, 
deverá liberar entre R$ 600 milhões e R$ 700 milhões para a siderúrgica. A subsidiária 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939717/?noticia=BRASIL+TEM+PIOR+DESEMPENHO+DE+FILIAIS+DA+VOLKSWAGEN+DO+MUNDO
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939696/?noticia=CONSELHO+DA+USIMINAS+APROVA+APORTE+DE+R+1+BI+PARA+DAR+FOLEGO+A+SIDERURGICA


tinha ao final de dezembro um caixa de R$ 1,3 bilhão. A Usiminas tem uma fatia de 

70% na companhia e a japonesa Sumitomo o restante. 
 

Fôlego de 2015 "stand still", o que se torna necessário diante da falta de tempo hábil 
para a estruturação do aumento de capital. Os bancos vinham cobrando um aumento 
de capital para renegociarem as dívidas, segundo fontes. Agora, disse uma fonte, o 

arranjo societário da Usiminasaporte", disse a empresa, em nota. 
 

Belo Monte consegue suspender novamente punição da Aneel 

14/03/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

A concessionária Norte Energia, dona da Hidrelétrica de Belo Monte, em construção no 
Pará, conseguiu reverter mais uma vez a punição que a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) quer impor à empresa por causa do atraso no cronograma da usina.  
 
No dia 17 de fevereiro, a área técnica da agência havia concluído que todos os recursos 

administrativos apresentados pela Norte Energia tinham se exaurido e que a empresa 
seria obrigada a iniciar o pagamento pelo "uso do bem público", taxa anual cobrada 

para autorizar a exploração da água na geração de energia. Um depósito de R$ 22 
milhões teria de ser feito na terça-feira. 
 

Mais uma vez, no entanto, a Norte Energia conseguiu reverter a situação. Por meio de 
nota, a concessionária informou que obteve nova decisão favorável do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, reafirmando a validade da liminar de abril do ano 
passado. "Tal liminar alcança todas as obrigações e encargos da concessão, inclusive 
a taxa de uso do bem público." 

 
Desde 2014, a concessionária trava uma batalha jurídica com a agência reguladora, 

na tentativa de obter "perdão" da agência pelo atraso nas obras da usina. O 
cronograma original previa que Belo Monte iniciasse sua geração em fevereiro do ano 
passado. Um ano depois, a hidrelétrica está em vias de começar a entregar energia, 

mas ainda precisa resolver o imbróglio judicial em que se envolveu. 
 

As questões financeiras não são os únicos pontos de conflito entre a Aneel e a 
concessionária. No fim de fevereiro, a agência também cobrou explicações formais da 
empresa sobre mudanças no projeto de construção da usina. De acordo com a Aneel, 

deverão ser apresentados os motivos que levaram a empresa a construir o 
empreendimento "com alterações em relação ao projeto consolidado". 

 
A Norte Energia, afirma a agência, fez alterações nas obras da usina, em relação ao 
que se previa no projeto básico do empreendimento, o qual foi aprovado em 2012. 

Questionada sobre o assunto, a concessionária declarou que "não foram feitas 
alterações nas características técnicas do projeto". 

 
Nos próximos dias, Belo Monte deve acionar a primeira turbina de sua casa de força 

principal, onde estão em fase de montagem 18 máquinas de 611,1 megawatts (MW) 
de potência cada uma.  
 

Os equipamentos têm previsão de serem ligados um a um, com intervalo de dois 
meses entre cada turbina. Em paralelo, serão gradativamente ligadas as máquinas da 

casa de força complementar, de 233 MW. A preocupação do governo, neste momento, 
é garantir que haja linha de transmissão para distribuir essa energia. 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/939695/?noticia=BELO+MONTE+CONSEGUE+SUSPENDER+NOVAMENTE+PUNICAO+DA+ANEEL


Araguaia é a melhor revenda Mercedes 

14/03/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 

 
 

A Mercedes-Benz reconheceu a concessionária Araguaia de Campinas (SP) como a 

melhor em atendimento ao cliente dentro do programa StarClass, implantado no Brasil 
há dez anos para melhorar a relação entre os consumidores e a rede.  

 
A revenda obteve o padrão Diamante, dado uma vez ao ano para a casa que atingir a 
maior pontuação no ranking de indicadores de vendas e pós-venda, além de ter 

inscrito projetos no Prêmio de Responsabilidade Ambiental e Cliente Satisfeito. 
 

As concessionárias da montadora podem alcançar os padrões Ouro, Prata e Bronze ou 
mesmo ficar sem nenhuma classificação se não atingirem as metas. “O StarClass já 
concedeu R$ 265 milhões em bonificação para os concessionários aprimorarem e 

manterem suas instalações”, afirma o vice-presidente de vendas, marketing e pós-
venda, Roberto Leoncini. 

 
“Neste ano passamos a divulgar para o cliente as revendas reconhecidas com Ouro (e 
Diamante) em 2015”, diz Leoncini. Ano passado, das cerca de 200 concessionárias, 47 

receberam o Ouro. Essa comunicação é feita no ponto de venda por totens, banners, 
folhetos e adesivos.  

 
“Tomamos a decisão de só divulgar o Ouro porque este é o padrão para nós (...) O 
que interessa para a Mercedes é atender acima da expectativa. Temos um time na 

empresa dedicado a ajudar o concessionário a buscar esse Ouro”, recorda Leoncini.  
 

Para apoiar a rede a Mercedes realiza workshops para os multiplicadores que 
trabalham dentro das concessionárias com foco em atendimento do programa, 
indicadores, dúvidas e critérios novos que são agregados a cada ano.  

 
A empresa também oferece consultorias sobre processos de vendas e de pós-venda e 

realiza auditorias e atividades como o “Comprador Oculto”, que identifica a 
possibilidade de melhorias.  
 

O StarClass surgiu em 2006 para o segmento de caminhões. Em 2010 foi implantado 
para ônibus e em 2012 para vans.  

 
O programa utiliza um sistema em que um total de 100 pontos é distribuído em três 

áreas: excelência no atendimento ao cliente (30 pontos), excelência operacional (40 
pontos) e eficiência do negócio (outros 30).  
 

“Desses pontos, 87% estão diretamente ligados ao atendimento ao cliente”, recorda 
Leoncini. Segundo a Mercedes, com o StarClass o índice de satisfação do cliente passou 

de 8,91 em 2006 para 9,28 em 2015.  
 
O executivo destaca o trabalho e tempo necessários para elevar o índice em 0,37. Em 

pós-venda a nota subiu de 8,23 para 9,04 no mesmo período.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23596/araguaia-e-a-melhor-revenda-mercedes


OURO DESDE 2007 

A concessionária Araguaia de Campinas vem obtendo o padrão Ouro seguidamente 
desde 2007. A empresa faz parte do Grupo Pirasa, que abriu a primeira revenda 

Mercedes em Piracicaba (SP) em 1967, incorporou a Araguaia em 1985 e mais tarde, 
em 2003, inaugurou a unidade de Limeira (SP). O grupo tem também quatro revendas 
Toyota. Ao todo são 570 funcionários. 

 
A revenda campineira recebe cerca de 450 caminhões por mês em sua oficina. “Temos 

29 valas para caminhões e três para Sprinter. As revisões levam entre duas horas e 
duas e meia”, afirma o supervisor de serviços, José Reinaldo Mendes. 
 

Chama a atenção na Araguaia o corpo dedicado ao comércio de peças. Parte dele é 
formada por um setor de telemarketing com 11 integrantes. “A seção é responsável 

por 70% de nossas vendas”, afirma a diretora do Grupo Pirasa, Fernanda Guidotti.  
 
A equipe tem acesso a dados de clientes que permitem ver o tamanho da frota, os 

modelos e outros detalhes que mostram todo o potencial de venda de componentes. 
Para comemorar o Diamante a Araguaia recebeu o presidente da Mercedes-Benz 

Brasil, Phillipp Schiemer. 
 

Mercado reduz inflação para 7,46% e amplia queda do PIB a 3,54% no ano 

14/03/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 
 

 
 

 
 

Especialistas e instituições financeiras ouvidos pelo Banco Central reduziram a 

projeção para a inflação neste ano, mas voltaram a ver retração maior da atividade 
econômica brasileira, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (14). 

 
De acordo com a pesquisa, o mercado cortou de 7,59% para 7,46% a perspectiva para 
o IPCA (índice oficial de inflação) neste ano, em linha com a desaceleração do 

indicador registrada em fevereiro. 
 

Para 2017, a expectativa se mantém em 6%, no teto da meta estabelecida pelo CMN 
(Conselho Monetário Nacional) para o próximo ano, que é de 4,5% com 1,5 ponto 
percentual para cima ou para baixo. 

 
Já a atividade econômica deve recuar 3,54% em 2016, contra projeção anterior de 

3,50%. Para 2017, foi mantido crescimento de 0,50%. 
  

Os economistas cortaram novamente a projeção para o dólar neste ano. Agora, veem 
a taxa de câmbio encerrando 2016 a R$ 4,25, ante R$ 4,30 na semana anterior e R$ 
4,38 há quatro semanas.  

 
A redução se dá em linha com o comportamento da moeda americana na última 

semana, após o dólar renovar seu menor patamar em seis meses. 
 
Em 2017, a perspectiva foi reduzida de R$ 4,40 na semana passada para R$ 4,34 

nesta pesquisa. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1749668-mercado-reduz-inflacao-para-746-neste-ano-e-eleva-queda-do-pib-a-354.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1747955-ipca-desacelera-em-fevereiro-mas-taxa-em-12-meses-segue-em-dois-digitos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1747955-ipca-desacelera-em-fevereiro-mas-taxa-em-12-meses-segue-em-dois-digitos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1748929-dolar-renova-minima-em-mais-de-6-meses-bolsa-fecha-em-leve-alta.shtml


Em relação à taxa básica de juros (Selic), a expectativa é que encerre o ano a 14,25%, 

mesma previsão da semana passada. Para 2017, o mercado manteve a projeção de 
12,50%. 

 

BMW X6 e Mercedes-Benz GLE priorizam imagem em detrimento da 
versatilidade 

14/03/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 
 

 
 

 
Cupês têm perfil esportivo, com duas portas e teto mais baixo na parte de trás. O 
Porsche 911 traduz esse segmento, mas todas as grandes marcas têm ao menos um 

modelo do tipo em seu portfólio. 
 

Foram sonhos de consumo entre as décadas de 1950 e 1990, mas perderam espaço 
para os utilitários de luxo.  

 
Os SUVs são os carros da moda do século 21, com sistemas de tração feitos para 
vencer ladeiras enlameadas ou rampas de shoppings. Suas cabines cheias de espaço 

oferecem praticidade, mas falta o charme delgado da silhueta dos cupês. 
 

É possível unir o que há de melhor nessas categorias em um único automóvel? A 
Mercedes acha que sim, como mostra o GLE Coupé. 
 

"O objetivo é atender, dentro do segmento de SUVs, clientes que apreciam o design 
robusto, mas com esportividade.  

 
As características de nossos cupês de quatro portas, como área envidraçada menor e 
design agressivo, se encaixam nessa proposta", diz Evandro Bastos, gerente de 

marketing de produto da Mercedes-Benz do Brasil. 
 

Na prática, o modelo recém-lançado é um chamativo jipão de luxo com teto curvado. 
A base é a mesma do GLE tradicional, mas há diferenças mecânicas. Enquanto o SUV 
"quadradão" tem motor V6 a diesel (258 cv), a versão cupê disponível no Brasil é 

movida a gasolina (333 cv). 
 

As vendas de ambos os modelos começaram recentemente, sendo precoce definir qual 
é o de maior sucesso. Para prever o futuro, é preciso olhar para a vitrine da maior 
rival, a BMW. 

 
A marca bávara tem experiência no segmento, pois o X6 foi lançado seis anos antes 

que o GLE Coupé -a Mercedes relutou, mas se rendeu ao sucesso do concorrente. 
 
No Brasil, o SUV-cupê da BMW teve 576 unidades emplacadas em 2015. Nada mau 

para um carro cujo preço parte de R$ 379 mil. Seu "irmão" X5, que segue a receita 
tradicional dos utilitários de luxo, custa R$ 55 mil a menos. 

 
Paga-se mais para ter menos, pois o X6 oferece espaço inferior tanto na cabine (o teto 
baixo atrapalha) como no porta-malas. Mas é um acontecimento por onde passa. 

 
 

http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/03/1749103-bmw-x6-e-mercedes-benz-gle-priorizam-imagem-em-detrimento-da-versatilidade.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/03/1749103-bmw-x6-e-mercedes-benz-gle-priorizam-imagem-em-detrimento-da-versatilidade.shtml


X6 VENCE NA PISTA, MAS GLE ATRAI OLHARES 

As avaliações de BMW X6 e Mercedes GLE Coupé começaram pelos bancos traseiros. 
Em ambos, é preciso levantar a perna e abaixar a cabeça para entrar na cabine. 

Pessoas com mais de 1,80 m terão problemas, porque o teto baixo limita o espaço. 
 
Ao passar para o banco do motorista, as trevas se dissipam. Há um mundo de luxo a 

ser desbravado, com centrais multimídia que incorporam GPS e recursos de vídeo. 
 

O X6 testado (versão xDrive35i) veio com bancos de couro marrom. Os ajustes 
elétricos permitem regular até a extensão do assento do motorista. Ele está no 
comando de tudo, podendo escolher a rigidez dos amortecedores e o modo de trabalho 

do motor. 
 

No uso urbano, a opção "EcoPro" transforma o jipão fashionista em um dócil carro de 
passeio. O indicador em azul mostra a redução no consumo enquanto o motorista vive 
em seu oásis particular. 

 
O Mercedes tem os mesmos predicados e equipamentos, mas com um toque extra de 

suavidade. O modo Sport do GLE Coupé equivale à opção Comfort do X6. 
 

Na pista, empate técnico. A maior potência do GLE 400 testado não foi suficiente para 
superar o ajuste fino do BMW, que faz o motorista esquecer que seu veículo tem mais 
de duas toneladas. 

 
Se a comparação se limitar a equipamentos, desempenho e impressões ao volante, o 

X6 leva a melhor por custar R$ 38 mil a menos que seu concorrente. Mas se o quesito 
status for levado em conta, o Mercedes fica bem na fita. 
 

O peso da enorme estrela na grade frontal e o fato de ser novidade fazem o Mercedes 
chamar mais a atenção por onde passa. É o automóvel que será visto na garagem 

daqueles que desejam mostrar que chegaram lá. 
 
Na ponta da lapiseira de ouro, os SUV-cupês não são a melhor compra. Os utilitários 

convencionais equivalentes custam menos e são melhores de dirigir, com visibilidade 
traseira superior. 

 
Contudo, o público que investe R$ 400 mil em carros como o BMW X6 e o Mercedes 
GLE Coupé não deseja apenas olhar para o retrovisor interno e ver mais que encostos 

de cabeça e uma nesga de vidro. É importante também ser visto. 
 

BMW X6 xDrive35i 
PREÇO R$ 377.845 
MOTOR Dianteiro, 2.979 cm3, 6 cilindros, 24 válvulas 

COMPRIMENTO 4,90 m 
LARGURA 1,99 m 

ENTREEIXOS 2,93 m 
ALTURA 1,70 m 
POTÊNCIA 306 cv a 5.800 rpm 

TORQUE 40,8 kgfm a 1.200 rpm 
CÂMBIO Automático, oito marchas 

PNEUS 255/50 R19 
PESO 2.100 kg 
PORTA-MALAS 570 litros 

ACELERAÇÃO (0 a 100 km/h) 6,6s 
RETOMADA (80 km/h a 120 km/h) 4,7s 

FRENAGEM (80 km/h a 0) 36,5 m 



CONSUMO URBANO 6,8 km/l 

CONSUMO RODOVIÁRIO 10,7 km/l 
MERCEDES GLE 400 COUPÉ 

PREÇO R$ 415,9 mil 
MOTOR Dianteiro, 2.996 cm3 
COMPRIMENTO 4,90 m 

LARGURA 2,13 m 
ENTREEIXOS 2,91 m 

ALTURA 1,73 m 
POTÊNCIA 333 cv entre 5.250 rpm e 6.000 rpm 
TORQUE 48,9 kgfm entre 1.600 rpm e 4.000 rpm 

CÂMBIO Automático, nove marchas 
PNEUS 275/45 R21 (frente), 315/40 R21 (traseira) 

PESO 2.180 kg 
PORTA-MALAS 650 litros 
ACELERAÇÃO (0 a 100 km/h) 6,5s 

RETOMADA (80 km/h a 120 km/h) 4,3s 
FRENAGEM (80 km/h a 0) 36,8 m 

CONSUMO URBANO 6,4 km/l 
CONSUMO RODOVIÁRIO 10,9 km/l 

 

Indian começa a vender linha Chief, que esbanja conforto e custa caro 

14/03/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
 
 

 
 

 
 

A empresa, que pertence ao grupo Polaris, está lançando no país as motocicletas da 

linha Chief 1800, vendidas nas versões Classic (R$ 79.990) e Vintage (R$ 89.990). 
 

Os nomes e o estilo remetem a modelos produzidos pela marca nos anos 1940 e 
utilizados na Segunda Guerra Mundial. Uma das características dessa época foi 
mantida: os grandes paralamas dianteiros de aço. 

 
A diferença de preço entre as versões se deve às diferenças no acabamento. Ambas 

têm detalhes cromados e forração de couro nos assentos, mas só a Vintage traz pneus 
com faixa branca, alforjes (também de couro) e parabrisa dianteiro como 
equipamentos de série. 

 
Todos os ajustes são voltados para o conforto em viagens longas, como o assento 

baixo (a 66 cm do solo) e o guidão de manejo leve. Em uso, as motos parecem pesar 
menos que os 380 quilos indicados na ficha técnica. 

 
PEDALEIRAS 
Embora feita para as longas retas das autoestradas americanas, a linha Chief se sai 

bem em traçados sinuosos. O maior obstáculo são as enormes pedaleiras, que raspam 
no asfalto em curvas mais fechadas. 

 
O painel com mostrador de fundo bege também remete às antigas motos da Indian. 
O toque de modernidade está no computador de bordo, que exibe informações sobre 

consumo médio e temperatura ambiente. 
 

http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/03/1749086-indian-comeca-a-vender-linha-chief-que-esbanja-conforto-e-custa-caro.shtml


A combinação de passado e presente também é vista nas luzes traseiras. O formato 

retrô da lanterna esconde LEDs de alto brilho. 
 

POLEGADAS 
O número "111" gravado na motocicleta revela a capacidade do motor V2 em 
polegadas cúbicas. Pelo padrão usado no Brasil, são 1.811 cm³ que rendem 93 cv. As 

tampas de válvulas têm as clássicas aletas de refrigeração e, apesar da injeção 
eletrônica moderna, trata-se de um projeto à moda antiga, com refrigeração a ar. 

 
O radiador de óleo ajuda a dissipar o calor, bem como as saídas de escapamento 
revestidas de cerâmica. O material evita o aquecimento excessivo dos canos de 

descarga. 
 

O torque é bem aproveitado pela transmissão de seis marchas, que tem engates bem 
espaçados e acionamento feito por meio de uma embreagem suave. 
 

Apesar de todas as qualidades e da imagem que transmite, a linha Chief 1800 derrapa 
no preço. 

 
Além de mais em conta, concorrentes como a Harley-Davidson Fat Boy 1700 (R$ 

69.990) e a Triumph Rocket III (R$ 72.940) também oferecem bom desempenho com 
imagem forte de marca. 
 

A Indian tem um longo caminho a percorrer. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Setores 'blindados' favorecem grandes grupos na crise 

14/03/2016 – Fonte: R7  
 
Em meio à crise que atropela a economia brasileira e que tem levado grandes grupos 

a reestruturar dívidas e outros até mesmo a pedir recuperação judicial, alguns 
conglomerados com atuação multissetorial têm se mostrado imunes - ou quase - à 

turbulência e estão conseguindo se destacar em um cenário desolador, em que o 
Produto Interno Bruto (PIB) recuou 3,8% no ano passado e deve encolher pelo menos 
mais 3% em 2016. 

 
Num momento em que o consumo interno não para de cair, não têm muito a reclamar 

da crise os grupos que fizeram apostas como: vender artigos de primeira necessidade, 
como medicamentos, cujo consumo cresce respaldado no envelhecimento da 

população; investir no agronegócio, único pilar da economia brasileira a fechar no azul 
em 2015; ou apostar na expansão no exterior. 
 

Encaixam-se nessa categoria de "privilegiados" grupos como os brasileiros Ultra e J&F, 
o alemão Bayer e o canadense Brookfield, de acordo com consultores, gestores de 

bancos e analistas ouvidos pela reportagem. 
 
Dono da rede de postos de combustíveis Ipiranga, o Grupo Ultra tem obtido bons 

resultados na Ultragaz, que vende botijão de cozinha, uma vez que a população tem 

http://noticias.r7.com/economia/setores-blindados-favorecem-grandes-grupos-na-crise-14032016


feito mais refeições em casa. Quando decidiu entrar em um novo setor em 2013, o 

grupo comprou a Extrafarma, de varejo farmacêutico. 
 

Já o grupo alemão Bayer tomou, no ano passado, importante decisão estratégica ao 
sair do setor químico para focar em medicamentos e em agronegócio. A companhia 
está entre as dez maiores do País em medicamentos e entre as cinco maiores em 

defensivos agrícolas.  
 

A J&F, além de posicionada no agronegócio, priorizou sua expansão em negócios de 
alcance global, como a Eldorado (de celulose) e a Alpargatas (dona da Havaianas). 
Uma das principais compradoras de ativos no Brasil, a Brookfield se beneficia de 

investimentos em energia renovável, que tem preços mais atraentes, e concessões de 
rodovias, que têm fluxo de caixa garantido. 

 
Seleção 
A resiliência desses grupos não vem apenas do fato de serem multissetoriais, afirma 

Paulo Furquim, coordenador do centro de pesquisas em estratégia da escola de 
negócios Insper. O segredo é a seleção de ativos que eles fizeram.  

 
"Casos como Ultra, Brookfield e Bayer mostram uma combinação prudente de ativos 

e certa sorte nesse momento mais delicado. No caso da J&F, que tem um 
endividamento maior em dólar, conta a favor o fato de o grupo estar bem posicionado 
globalmente." 

 
A força desses grandes grupos está fundamentada em números. Apesar de a venda 

de combustíveis ter se mantido estável em 2015, na comparação com o ano anterior, 
a Ipiranga - principal negócio do Ultra - teve alta de 12% na receita, para R$ 75,7 
bilhões.  

 
O lucro subiu 21%, para R$ 1,2 bilhão. O presidente do Ultra, Thilo Mannhardt, 

contesta o fator sorte. "Não existe sorte. Tem, sim, o trabalho de desenvolver negócios 
que façam sentido para a companhia. É o caso da expansão da Extrafarma, que já 
ocorre nos postos Ipiranga." 

 
Líder global em carne bovina, com o JBS (Friboi), a J&F tem 88% de suas receitas 

originadas fora do Brasil. No terceiro trimestre de 2015, a gigante da proteína animal 
faturou R$ 43 bilhões, quase 40% a mais do que no mesmo período de 2014. O lucro, 
na mesma comparação, subiu 214%, para R$ 3,4 bilhões. 

 
Segundo o presidente do conselho da J&F, Henrique Meirelles, a decisão de ter uma 

atuação global foi tomada ainda em 2007, com a compra da americana Swift. Depois, 
essa lógica foi aplicada à criação da Eldorado Celulose (cuja produção é quase 100% 
exportada) e da recente compra da Alpargatas (dona da Havaianas). "Nosso objetivo 

é ter produção em vários países." 
 

A subsidiária brasileira da Bayer também apresentou bons resultados no ano passado: 
as vendas somaram R$ 10,17 bilhões, alta de 26% sobre 2014. Apesar de estar atento 
aos altos custos de produção no País (os insumos são importantes e boa parte dos 

medicamentos tem preço controlado), o presidente da Bayer no Brasil, Theo Van der 
Loo, diz que o País continua a ser um mercado-chave. "Seríamos o terceiro maior em 

receita, e não o quarto, não fosse a desvalorização do real." 
 
Já a Brookfield aproveitou o real mais barato para comprar ativos no Brasil: hoje, tem 

R$ 40 bilhões aplicados por aqui (R$ 5 bilhões a mais do que em 2014). É dona de 
edifícios comerciais (como o atualmente ocupado pelo Itaú BBA, em São Paulo), 

pequenas centrais hidrelétricas e tem participação em concessionárias de rodovias. 



Futuro 

Ao olharem adiante, esses grupos também mostram apetite para continuar a investir. 
A J&F, que lucrou mais de R$ 12 bilhões com derivativos cambiais no ano passado pelo 

JBS, estaria interessada em adicionar novos negócios ao portfólio.  
 
Segundo fontes, o grupo estaria olhando oportunidades desde o setor financeiro até 

em bens de consumo, como a Natura. À reportagem, Meirelles negou o interesse na 
empresa de cosméticos, mas disse que ainda há espaço para aquisições. 

 
A Brookfield estaria de olho em ativos em dificuldades, incluindo os da espanhola 
Abengoa, que entrou com pedido de recuperação judicial em seu país. Procurada, a 

gestora canadense não comentou. 
 

Já o Grupo Ultra prevê expandir o número de postos de combustíveis nas regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Além disso, não descarta novas aquisições, incluindo 
negócios que a Petrobrás está colocando à venda para superar a crise. 

 

Mercado financeiro reduz expectativa de inflação para 7,46% neste ano 

14/03/2016 – Fonte: R7  
 
 

 
 

 
 
 

 
O mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação para este ano e piorou a 

previsão para a recessão da economia e da produção industrial. Segundo o boletim 
Focus — feito a partir de entrevistas com cerca de cem especialistas de instituições 
financeiras privadas e divulgado semanalmente pelo Banco Central —, a inflação 

oficial, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), deve terminar este 
ano em 7,46%. 

 
Na semana passada, a expectativa dos analistas era a de que a inflação terminaria o 
ano em 7,59%. Já para 2017, a previsão da inflação permanece em 6% ao ano — o 

mesmo percentual pela quinta semana consecutiva. 
 

Em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), os analistas financeiros esperam uma 
queda maior da economia brasileira. Para este ano, a recessão esperada é de 3,54%. 
Há uma semana, a previsão de queda era de 3,5%. E para o próximo ano, a 

expectativa do mercado é de crescimento leve, de 0,5%. 
 

A produção industrial segue o mesmo caminho do PIB. O mercado espera uma queda 
de 4,5% neste ano — a mesma previsão da semana passada — e um crescimento de 

0,57% em 2017. 
 
Outros dados 

A taxa de câmbio prevista no boletim Focus é de R$ 4,25 no fim deste ano — há uma 
semana, a estimativa estava em R$ 4,30 — e de R$ 4,34 no fim de 2017, uma redução 

se comparado à previsão da semana passada, que era de R$ 4,40. 
 
Mesmo com esse cenário, os analistas esperam que o BC não altere a taxa básica de 

juros, Selic, neste ano. A previsão é a de que ela fique em 14,25% ao ano em 2016. 
E recue para 12,50% no próximo ano. 

http://noticias.r7.com/economia/mercado-financeiro-reduz-expectativa-de-inflacao-para-746-neste-ano-14032016


Porsche desafia Tesla na batalha por carro elétrico 

14/03/2016 – Fonte: R7  
  
 

 
 

 
 

 
 

A Porsche está estudando propostas da Panasonic e da Robert Bosch para uma bateria 

de longo alcance em um momento em que se prepara para desafiar a Tesla Motors 
com um carro esportivo totalmente elétrico, segundo pessoas informadas sobre o 

assunto. 
 
Os custos do pacote oferecido pela vizinha de cidade Bosch seriam mais elevados que 

os da tecnologia concorrente de seu par japonês Panasonic, que fornece baterias à 
Tesla, disseram as fontes, que pediram anonimato porque as negociações são 

confidenciais. A vantagem da oferta da Bosch seria a logística menos complexa. 
 
“Estamos no estágio final de tomada de decisão”, disse o CEO da Porsche, Oliver 

Blume, em entrevista na semana passada no Salão Internacional do Automóvel de 
Genebra. Ele preferiu não comentar sobre as fornecedoras que estão sendo 

consideradas. 
 
A unidade da Volkswagen, maior fabricante de veículos da Europa, separou 1 bilhão 

de euros (US$ 1,1 bilhão) para a fabricação de seu primeiro carro esportivo movido a 
bateria em dezembro.  

 
O veículo faz parte do impulso maior da empresa controladora para enfocar mais em 
carros híbridos e elétricos de baixa emissão. A Volkswagen acelerou seus esforços 

elétricos depois que admitiu, seis meses atrás, que havia fraudado testes de emissões 
dos carros a diesel. 

 
O CEO da Audi, Rupert Stadler, disse há uma semana que a empresa, outra unidade 
da Volkswagen, comprará baterias para seus veículos elétricos das fornecedoras 

coreanas LG Chem e Samsung Electronics, que têm planos em andamento para 
começar a produzir células de bateria na Europa. 

 
Investimento em elétricos 
Com o escândalo da Volkswagen colocando o futuro do diesel no longo prazo em 

dúvida, outras fabricantes de veículos também estão se voltando para os carros 
elétricos.  

 
A Mercedes-Benz, da Daimler, disse na semana passada que investirá 500 milhões de 

euros na construção de uma segunda fábrica de baterias na Alemanha porque espera 
uma aceleração da demanda. 
 

O carro esportivo elétrico da Porsche será baseado no Mission E, um conceito baixo 
exibido no Salão do Automóvel de Frankfurt há seis meses. Previsto para ser produzido 

perto da sede alemã da fabricante, em Stuttgart, o novo modelo criará cerca de 1.000 
empregos. 
 

Um porta-voz da Porsche fez menção à conferência anual de lucros da marca, 
programada para a manhã desta sexta-feira, e preferiu não comentar 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/porsche-desafia-tesla-na-batalha-por-carro-eletrico
http://www.exame.com.br/topicos/porsche
http://www.exame.com.br/topicos/panasonic


antecipadamente. A Bosch preferiu não comentar. Yayoi Watanabe, porta-voz da 

Panasonic, preferiu não comentar. 
 

Audi inaugura 2ª linha de produção no Brasil 

14/03/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Audi do Brasil deu início à produção do Q3 na planta de São José dos Pinhais, no 
Paraná. O SUV está sendo fabricado em uma linha de produção completamente nova. 
 

 “A produção local do Q3 reforça a estratégia de crescimento global da marca”, afirmou 
Bernd Martens, membro do Conselho Administrativo da Audi AG, lembrando trata-se 

de um produto-chave para estratégia da marca no país. 
 
"Alcançamos a liderança do segmento premium no Brasil em 2015 e o Q3 foi um dos 

modelos mais vendidos, atrás apenas do A3 Sedan. Este resultado confirma que nós 
fizemos a escolha certa dos modelos para produção no País”, disse Jörg Hofmann, 

presidente e CEO da Audi do Brasil. 
 
A nova linha para produção do modelo é equipada com máquinas e robôs altamente 

tecnológicos. A fabricação do Q3 segue os mais altos padrões de qualidade da marca 
no mundo.  

 
Além disso, a Audi também investiu em treinamento intensivo dos operadores em 
conjunto com a matriz, na Alemanha, além de promover a transferência de know-how 

com outras plantas da marca. 
 

O Audi Q3 é o segundo modelo da marca a ser produzido no Brasil. O A3 Sedan passou 
a ser fabricado localmente em outubro do ano passado em duas versões: 2.0 (220cv) 
e 1.4 TFSI Flex (150cv), o primeiro modelo da Audi no mundo com esta tecnologia. 

 

Foton Caminhões amplia projeto de fábrica no RS 

14/03/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 
 

 
 

 
 
 

A Foton Caminhões comunicou na quinta-feira (10 de março) que dará início à etapa 
definitiva para construção de sua fábrica em Guaíba, no Rio Grande do Sul.  

 
O comunicado traz várias novidades, como a ampliação do projeto, incorporando 
também uma linha de Vans e SUVs à dos caminhões leves que serão produzidos no 

local, e o início da montagem dos caminhões em parceria coma Agrale, em Caxias do 
Sul (RS). 

 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10695-audi-inaugura-2a-linha-de-producao-no-brasil/pa-1/
http://www.usinagem-brasil.com.br/10691-foton-caminhoes-amplia-projeto-de-fabrica-no-rs/pa-1/


Em reunião na prefeitura de Guaíba, com a presença do governo do Estado, o 

presidente da Foton Aumark do Brasil, Luiz Carlos Mendonça de Barros, informou que 
a equipe técnica do BNDES aprovou o empréstimo de R$ 65 milhões de reais, 

destinado à construção dos galpões industriais e aquisição do maquinário, e o início 
da segunda fase das obras. 
 

“Toda a infraestrutura está pronta, já terraplanamos e cercamos todo o terreno e as 
exigências ambientais foram todas cumpridas, ou seja, o terreno está pronto agora 

para receber as instalações industriais”, disse Mendonça de Barros.  
 
A despeito das atuais incertezas políticas com consequentes dificuldades econômicas, 

o executivo ressalta que a Foton Caminhões irá manter intactos seus planos de longo 
prazo no Brasil.  

 
“Acreditamos tanto no extraordinário potencial do mercado brasileiro como na incrível 
capacidade de retomada de crescimento econômico, tão logo os empresários 

observem sinais de estabilidade”. 
 

As obras para construção da fábrica da Foton no Brasil contam com um plano de 
investimentos total da ordem de R$ 250 milhões (deste montante, R$ 160 milhões 

serão direcionados para a construção da fábrica e o restante para uma nova área de 
desenvolvimento de produtos) e capacidade de produção de 20 mil caminhões por 
ano. O espaço terá 190 mil m² de área construída e deve entrar em operação no 

primeiro semestre de 2017. 
 

PARCERIA COM A AGRALE - Enquanto aguarda a construção de sua fábrica própria e 
com o objetivo de manter rigorosamente seus planos de produção de veículos 
comerciais no Brasil ainda neste ano, a Foton produzirá seus caminhões de 3.5 e 10 

toneladas nas instalações industriais da Agrale, em Caxias do Sul, a partir do segundo 
semestre deste ano. 

 
De acordo com a Agrale, a empresa brasileira será responsável por toda a operação 
de produção, que envolve desde o recebimento de componentes, passando pela 

montagem, testes e controles de qualidade, até a entrega do produto final pronto para 
embarque. 

 
“Fomos pioneiros, em 1997, como sistemista integral da indústria automobilística 
nacional, quando iniciamos a montagem dos caminhões médios e pesados da 

International, uma parceria de 15 anos de muito sucesso”, destacou Hugo Zattera, 
diretor-presidente da Agrale.  

 
“Agora, essa excelência como montadora de veículos é destacada novamente pela 
escolha da Foton”, complementa o executivo, lembrando que o acordo permitirá que 

a Agrale utilize melhor os seus ativos e que a Foton abrevie os prazos de nacionalização 
de sua linha de veículos. 

 

Cobre opera em alta, após sessão positiva nas bolsas asiáticas 

14/03/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro  

 
O cobre opera em alta na manhã desta segunda-feira, após uma sessão positiva nas 

bolsas da Ásia. O cenário positivo no continente asiático beneficia a cotação do metal, 
nesta manhã. 
 

Na London Metal Exchange (LME), o cobre para três meses subia 0,03%, a US$ 
4.971,50 a tonelada, às 9h (de Brasília). Mais cedo, a cotação chegou a superar o nível 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20160314/cobre-opera-alta-apos-sessao-positiva-nas-bolsas-asiaticas/352140


de US$ 5 mil a tonelada, para atingir a máxima em cinco dias, a US$ 5.030 a tonelada. 

Às 9h13, o cobre para maio subia 0,56%, a US$ 2,2535 a libra-peso na Comex, divisão 
de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). 

 
"Os mercados de ações positivos na Ásia permitem que a maioria dos preços dos 
metais tenha um começo de semana mais firme e avance um pouco em relação aos 

ganhos da sexta-feira", afirma o Commerzbank em nota. A Bolsa de Xangai subiu 
1,8% hoje, impulsionada pelas ações do setor imobiliário, mesmo diante de dados da 

indústria e das vendas no varejo mais fracos divulgados no fim de semana. 
 
As preocupações com a saúde da economia da China, após uma série de dados fracos, 

e a pressão por causa do dólar mais firme, porém, atuam como freios para os ganhos 
do cobre. O dólar avança ante o euro e várias divisas emergentes e commodities. Com 

a valorização da moeda dos EUA, as commodities cotadas nesta divisa ficam mais 
caras para os detentores de outras moedas. 
 

Mais adiante, alguns participantes do mercado acreditam que os preços do cobre serão 
apoiados pelo contínuo crescimento da demanda da China, responsável por cerca de 

45% do consumo global de metal. A corretora SP Angel afirma em nota que a demanda 
por cobre deve se sustentar, já que a China continua a crescer em importantes setores, 

inclusive no consumo de itens como automóveis e produtos elétricos. 
 
Entre outros metais básicos na LME, o alumínio recuava 0,9%, a US$ 1.547 a tonelada, 

o zinco subia 0,5%, a US$ 1.812 a tonelada, o níquel caía 0,7%, a US$ 8.765 a 
tonelada, o chumbo recuava 0,1%, US$ 1.850 a tonelada, e o estanho avançava 1,3%, 

a US$ 16.910 a tonelada. 
 

Scomi investe R$ 60 milhões na fábrica em Taubaté 

14/03/2016 – Fonte: UOL 
  
A malaia Scomi, uma das líderes mundiais na produção de monotrilhos, realizou nesta 

quarta-feira, 10 de março, o lançamento da pedra fundamental de sua primeira fábrica 
brasileira no município de Taubaté, em São Paulo.  

 
A unidade será construída em um terreno de 98 mil metros quadrados, com 
investimento inicial de R$ 50 a 60 milhões. O projeto conta com apoio da Investe São 

Paulo, agência de promoção de investimentos e exportação do Governo do Estado de 
São Paulo. 

 
No complexo serão fabricados os trens para as Linhas 18 – Bronze e 17-Ouro do 
monotrilho de São Paulo, além de outros equipamentos metroferroviários. A ideia é 

que o espaço seja utilizado para a armazenagem de material rodante importado na 
Malásia nos primeiros meses, mas a partir do segundo semestre deste ano começa a 

construção das unidades industriais. Serão cinco ou seis prédios a produzirem 
monotrilhos com até 70% de nacionalização e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT)s com 

índice de cerca de 60%. 
 
O início da operação da fábrica será no segundo semestre de 2016. A unidade terá 

capacidade de produzir três trens, formados por cinco carros de monotrilho, ao mês. 
 

“O Estado de São Paulo tem uma excelente demanda de mão de obra qualificada, 
política de desenvolvimento e incentivos para investimentos. Taubaté tem boa 
localização geográfica – no eixo de circulação entre São Paulo e Rio de Janeiro - fácil 

acesso aos portos e excelentes estradas. Isso possibilita o alcance ágil a qualquer 

http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notasemp16/emp110320161.htm


parte do Brasil e das Américas”, disse Halan Moreira, vice-presidente da Brasell, 

acionista do joint venture do Grupo Scomi no Brasil. 
 

“Estamos atendendo a Scomi há mais de um ano. Ajudamos a empresa a selecionar 
um local para a fábrica e com informações estratégicas, principalmente com relação a 
aspectos ambientais e de infraestrutura necessários para o projeto.  

 
A empresa fortalece ainda mais a nossa cadeia produtiva relacionada ao transporte 

ferroviário – um modal no qual o Governo do Estado de São Paulo tem investido cada 
vez mais nos últimos anos”, afirma o presidente da Investe SP, Juan Quirós. 
 

A expectativa é que a unidade atenda também a demanda de outros países da América 
do Sul e do Norte. No primeiro ano da execução do projeto, serão criados em torno de 

500 postos de trabalho. 
 
A planta será projetada priorizando o baixo impacto ao meio ambiente como 

aproveitamento da luz natural e preservação de uma área verde na unidade fabril. 
 

O monotrilho é uma das alternativas mais viáveis para a melhoria da mobilidade 
urbana da região metropolitana de São Paulo, a maior da América do Sul, devido as 

suas características de implantação e operação.  
 
A capacidade de subir rampas de 6% de inclinação e curvas com raios de 50 metros, 

permitem que o monotrilho, diferentemente de outros sistemas, se integre as malhas 
existentes sem causar grandes impactos.  

 
Sua estrutura leve e motor elétrico permitem que transite silenciosamente, cumprindo 
de forma eficiente sua tarefa de unir bairros e transportar passageiros de forma segura 

e previsível. 
 

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Scomi desenvolve projetos para os 
segmentos de energia, transporte e logística marítima e fluvial. Em 2003 passou a ser 
listada na bolsa de valores da Malásia. É focada em produtos sustentáveis, amigáveis 

ao meio ambiente, contando para isso, com dois laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento, na Malásia e França. 

 
Está presente em mais de 30 países, sendo responsável pela construção e atualmente 
operação do monotrilho de Mumbai, na Índia. O grupo tem 2.500 funcionários diretos 

e 1.000 colaboradores. 
 

Desenvolve uma linha completa de material rodante metroferroviário para monotrilho, 
metrô, VLT, trens convencionais, ônibus de luxo e veículos especiais para aeroportos. 
 

No setor de energia, oferece soluções completas de fluido de perfuração em 
plataformas de petróleo. Possui tecnologia para tratar e gerenciar resíduos de 

explorações petrolíferas, garantindo a destinação correta ou a transformação desses 
dejetos em matéria-prima para fertilizantes e derivados. 
 

SESI lança programa para reduzir afastamento de trabalhadores nas 

empresas 

14/03/2016 – Fonte: Agência CNI 
 
Entre 2013 e 2014, 600 mil trabalhadores receberam auxílio-doença por acidentes de 

trabalho no Brasil, segundo levantamento do Ministério da Previdência Social. Mesmo 
com uma maior rigidez da legislação em saúde e segurança, com exigências sobre 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/03/1,83835/sesi-lanca-programa-para-reduzir-afastamento-de-trabalhadores-nas-empresas.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/03/1,83835/sesi-lanca-programa-para-reduzir-afastamento-de-trabalhadores-nas-empresas.html


estruturação e políticas de combate a acidentes e afastamentos, as empresas têm sido 

prejudicadas com o aumento de custos e queda na produtividade. 
 

É por isso que o Serviço Social da Indústria (SESI) lançou um novo programa visando 
a diminuição dos afastamentos de trabalho relacionados à saúde.  
 

Desenvolvido para contribuir com o aumento da produtividade e da competitividade 
das indústrias, oPrograma SESI de Gestão do Absenteísmo oferece consultoria e 

assessoria em cinco etapas diferentes, que possibilitam a identificação e a gestão 
aplicada, além de propor soluções que reduzam o absenteísmo e seus impactos. 
 

Para o diretor de operações do SESI Nacional, Marcos Tadeu de Siqueria, o programa 
oferece soluções estratégicas. “Pretendemos propor soluções, no âmbito da promoção 

de saúde e da segurança e saúde no trabalho, capazes de fazer com que a ausência 
do trabalhador seja reduzida e, com isso, ter uma indústria cada vez mais produtiva.” 
 

O programa é dividido em cinco etapas, que podem ser contratadas pelas empresas 
separadamente. São elas: 

 
- Avaliação inicial: diagnóstico com base em perguntas e respostas, por meio de 

questionário, que retrata a situação atual da empresa, respeitados os aspectos éticos, 
permitindo classificá-la e ranqueá-la em relação a outras empresas. Feita a avaliação, 
identificam-se de forma personalizada quais serviços podem ser implementados. 

 
- Gestão dos Afastamentos: apoio no desenvolvimento de política de gerenciamento 

de afastamentos que norteia a execução do programa na empresa. Nesta etapa, são 
oferecidas a análise da política da empresa e avaliação médica especializada, se 
recomendado. 

 
- Gestão de Nexos Previdenciários: serviço customizado de consultoria que apoia 

a indústria com os tipos de recursos previdenciários cabíveis no INSS além de 
assessorar  no desenvolvimento de estudos que consideram a relação  dos 
afastamentos com o trabalho. O objetivo é evitar custos adicionais com o Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP), com a prevenção do enquadramento automático de 
benefícios acidentários indevidos. 

 
- Gestão do FAP: análise econômica e financeira dos acidentes e afastamentos, 
visando identificar possibilidades de redução deste imposto e o apontamento dos 

investimentos necessários que possam melhorar os resultados empresariais.  
 

- Gerenciamento Epidemiológico dos Afastamentos: estudo descritivo que visa 
conhecer e entender o afastamento de curto e longo prazo, por meio do mapeamento 
das causas e outras características do absenteísmo, tornando possível o 

planejamento  de ações que promovam  a redução dos afastamentos. 
 

PRESENÇA EM 15 ESTADOS - O Programa SESI de Gestão do Absenteísmo já é 
oferecido em 15 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Acre, 

Rondônia, Amapá e São Paulo.  
 

No entanto, em breve o serviço deve ser estendido a todos estados. Enquanto isso, o 
Departamento Nacional do SESI fará as articulações necessárias para que as indústrias 
sejam atendidas onde elas estiverem. 

 
CONHEÇA - Para mais informações sobre o Programa de Gestão do Absenteísmo, 

acesse o site do SESI. 

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/iniciativas/programas/gestao-do-absenteismo/2016/02/1,81221/programa-sesi-de-gestao-do-absenteismo.html
http://www.sesi.org.br/absenteismo


Montadoras devem fechar mais 20 mil vagas em 2016 

14/03/2016 – Fonte: Diário do Comércio 
 
Com o mercado brasileiro de veículos apontando para mais uma queda nas vendas em 

2016, as montadoras instaladas no País devem fechar mais 20 mil postos de trabalho 
ao longo do ano, estima a consultoria MA8, especializada em indústria automobilística. 

 
 Seria a terceira queda seguida do nível de emprego do setor, que eliminou 14,7 mil 

vagas em 2015 e 12,4 mil em 2014. 
 
Com 20 mil a menos, as montadoras (de veículos e máquinas agrícolas) reduziriam o 

número total de trabalhadores para 110 mil no fim de 2016 e voltariam a nível próximo 
de 2006, quando havia 107 mil pessoas empregadas no setor. 

 
“Nós só não voltamos ao nível de 2003 (quando havia 90 mil empregados) porque, 
nesse período, novas montadoras vieram para o Brasil”, explicou o presidente da MA8, 

Orlando Merluzzi, em referência a empresas como Hyundai e Nissan. 
 

Segundo ele, com as atuais empresas instaladas no País, o setor tem um piso de 105 
mil trabalhadores. O emprego, portanto, poderá cair para um nível abaixo desse se as 
montadoras fecharem fábricas ou deixarem o Brasil.  

 
Merluzzi afirmou também que os instrumentos utilizados pelas montadoras para evitar 

demissões, como o lay-off (suspensão temporária de contratos) e o Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE), não devem se sustentar.  
 

Isto porque as medidas são de curto prazo e o setor deve demorar anos para se 
recuperar. A aposta da MA8 é que o auge de produção alcançado em 2012, de 3,8 

milhões de unidades, só seja retomado em 2022. 
 
O número de veículos produzidos enfrentou forte queda em 2015. Caiu 22,8% na 

comparação com 2014, para 2,429 milhões. Em 2012, o setor apostava que o mercado 
chegaria a 2016 com um volume de 5 milhões de unidades.  

 
No entanto, a restrição ao crédito, o aumento do desemprego e a queda da renda 
reduziram o consumo e frearam o avanço do setor no Brasil, criando um ambiente de 

baixa confiança do empresário e pouco amigável aos investimentos. 
 

Adiamento - O auge do emprego nas montadoras foi atingido em 2013, quando havia 
156 mil trabalhadores no setor. Desde então, a queda foi de 17,3%. Se outras 20 mil 
vagas forem fechadas, o recuo acumulado será de 29,9%.  

 
Além disso, há os empregos que deixam de ser criados. A inauguração da segunda 

fábrica da Honda, prevista para 2016, deve ficar para 2017. Cerca de 2 mil 
trabalhadores seriam contratados. 

 
As consultorias já apostam em mais uma queda de dois dígitos na produção do setor 
em 2016. A GO Associados espera recuo de 10%, a mesma previsão da Tendências. 

 
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) aposta 

em alta de 0,5%, impulsionada por um aumento de 8% nas exportações.  
 
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=montadoras_devem_fechar_mais_20_mil_vagas_em_2016&id=166866


Minério de ferro cai na China puxado por baixa nos preços do aço 

14/03/2016 – Fonte: R7 
 
O minério de ferro teve queda no mercado à vista e nos contratos futuros, puxado por 

uma forte retração nos preços do aço devido a um excesso de oferta. 
 

O contrato de minério de ferro para maio, o mais negociado na bolsa de Dalian teve 
queda de 2,3 por cento, em 422,5 iuanes (65,06 dólares) por tonelada, após ter 

chegado a subir 5 por cento durante os negócios, tocando uma máxima intradiária de 
454 iuanes, pico desde 16 de janeiro de 2015. 
 

O minério de ferro para entrega imediata no porto de Tianjin, na China, caiu 1,07 por 
cento, para 55,50 dólares, segundo o The Steel Index. 

 
As usinas de aço chinesas elevaram sua produção desde o feriado de Ano Novo Lunar 
que acabou no meio de fevereiro para cobrir um pico de demanda em abril e maio, 

disseram operadores e analistas. 
 

Há crescentes preocupações de que a produção de aço está ultrapassando a leve alta 
na demanda, em meio a sinais de enfraquecimento na economia chinesa. Como 
resultado, os preços do aço têm caído.  

 

Prejuízo do HSBC no Brasil cresce para R$ 753 milhões 

14/03/2016 – Fonte: gazeta do Povo 

 

 
 

A operação brasileira do HSBC registrou um prejuízo de R$ 753 milhões no ano 
passado. As perdas foram 37% maiores do que os R$ 549 milhões de 2014. 
 

O aumento do prejuízo do conglomerado financeiro ocorre em um momento em que o 
banco espera a autorização das agências governamentais para ser absorvido pelo 

Bradesco, que fez uma oferta de US$ 5,2 bilhões em agosto do ano passado para ficar 
com o HSBC. 
 

No ano passado, a receita do HSBC no Brasil cresceu 23%, chegando a R$ 21,3 bilhões.  
 

Um dos destaques foi a elevação da receita de operações com títulos e valores 
mobiliários, que passou de R$ 4,4 bilhões para R$ 6,6 bilhões – elevação que reflete 

uma maior rentabilidade proporcionada pelos juros mais altos no país. 
 
Ao mesmo tempo, o banco viu saltarem seus custos com a intermediação financeira.  

A elevação foi de 41%, chegando a R$ 18,7 bilhões. Essa alta reflete os custos maiores 
de captação de recursos no mercado, também efeito dos juros mais elevados. 

 

http://noticias.r7.com/economia/minerio-de-ferro-cai-na-china-puxado-por-baixa-nos-precos-do-aco-14032016
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/prejuizo-do-hsbc-no-brasil-cresce-para-r-753-milhoes-cun6ev6e53l4n8ac101j4085g
http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/venda-do-hsbc


No ano passado, o HSBC conseguiu reduzir suas despesas operacionais, de R$ 5 

bilhões em 2014 para R$ 4,3 bilhões em 2015. Isso não foi suficiente para salvar o 
banco de mais um prejuízo. 

 
As perdas do HSBC colocam mais pressão também sobre o Bradesco, que esperava 
ver completada a aquisição ainda no ano passado para aproveitar as sinergias com a 

operação brasileira do banco britânico.  
 

Em fevereiro, no entanto, o Cade, órgão federal que avalia as fusões e 
aquisições, disse que aprofundaria as investigações sobre o caso antes de dar o sinal 
verde para a compra do HSBC. 

 
Ao mesmo tempo, a direção do HSBC sofre pressão do Sindicato dos Bancários. A 

empresa teria cortado o PLR dos funcionários por causa do prejuízo no ano passado.  
 
Durante alguns dias, agências e centros administrativos foram fechados nas últimas 

semanas e o sindicato acusou o banco de estar escondendo o balanço financeiro 
divulgado nesta segunda. 

 

Vendas cambiais do BC chinês mostram menos saída de capital do país 

14/03/2016 – Fonte: R7 

 
As vendas cambiais líquidas do banco central chinês caíram com força para 227,9 

bilhões de iuanes (35,1 bilhões de dólares) em fevereiro em relação aos 644,5 bilhões 
de iuanes em janeiro, sinalizando menos intervenções do banco para apoiar o iuan à 
medida que diminuem as saídas de capital do país. 

 
O fluxo para fora do país pode diminuir conforme o iuan se estabiliza, em parte devido 

à ampla desvalorização do dólar, mas analistas acreditam que o banco central tem um 
trabalho duro para manter o iuan estável, especialmente enquanto a economia encara 
persistente pressão de baixa. 

 
As vendas cambiais líquidas de fevereiro, segundo cálculos da Reuters baseados nos 

dados do banco central publicados nesta segunda-feira, recuaram mais ainda da 
máxima recorde de 708,2 bilhões de iuanes de dezembro. 
 

As reservas internacionais da China, as maiores do mundo, caíram 28,57 bilhões de 
dólares em fevereiro, menos do que em janeiro em meio a sinais de abrandamento 

das saídas de capital, mostraram dados do banco central da semana passada. 
 
 

 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/cade-vai-aprofundar-analise-sobre-venda-do-hsbc-para-o-bradesco-6qeiv9bmbpmsraujda58bcflc
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