
 

 

29 DE MARÇO DE 2016 

Terça-feira 

 PARABÉNS, CURITIBA! 

 SINDIMETAL/PR INFORMA: PRAZO DE ENTREGA DO RELATÓRIO ANUAL DE 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS (RAPP) 

 EMPRESA DO PARANÁ É INVESTIGADA POR SUPOSTO CARTEL DE DIREÇÕES 

ELÉTRICAS 

 PANASONIC QUER LEVAR PARA AS FÁBRICAS “TRABALHADORES BIÔNICOS” 

 NOVA REGRA ELEVA APOSENTADORIAS EM 57% E AUMENTA GASTOS DA 

PREVIDÊNCIA 

 EM CRISE, SETOR SIDERÚRGICO DEVE FECHAR 11,3 MIL VAGAS NESTE 

SEMESTRE 

 BRASILEIROS ACEITAM MAIS FLEXIBILIDADE NO TRABALHO, DIZ PESQUISA 

 TOMBO DA INDÚSTRIA FOI MAIOR EM SETORES DE ALTA TECNOLOGIA 

 EM DOIS MESES, PACOTE DE CRÉDITO LIBEROU MENOS DE 3% DO PROMETIDO 

 MOTOR FORD SIGMA ATINGE 1,5 MILHÃO EM TAUBATÉ 

 GLOBALIZAÇÃO PODE TIRAR SETOR DA CRISE 

 BRASIL PODE VOLTAR AO JOGO EM QUATRO ANOS 

 MONTADORAS REDUZEM VOLUME DE COMPRAS 

 TRIMESTRE APONTA 2016 RUIM PARA PESADOS 

 PÓS-VENDA E EXPORTAÇÃO VÃO SEGURAR AUTOPEÇAS 

 SETOR AUTOMOTIVO RECUA QUASE 13 ANOS 

 MARÇO FICA ABAIXO DO ESPERADO PELA ANFAVEA 

 COM PERDAS DAS AÇÕES DA PETROBRAS, LUCRO LÍQUIDO DO BNDES CAI QUASE 

30% 

http://www.sindimetal.com.br/sem-categoria/prazo-de-entrega-do-relatorio-anual-de-atividades-potencialmente-poluidoras-e-utilizadoras-de-recursos-ambientais-rapp/
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http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empresa-do-parana-e-investigada-por-suposto-cartel-de-direcoes-eletricas-b4rychr249dmucuwb9qvspj0g
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empresa-do-parana-e-investigada-por-suposto-cartel-de-direcoes-eletricas-b4rychr249dmucuwb9qvspj0g
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/panasonic-quer-levar-para-as-fabricas-trabalhadores-bionicos-veja-video-6joqipweg4v4m1xo54ona7qbr
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-regra-eleva-aposentadorias-em-57-e-aumenta-gastos-da-previdencia-ab4r5tqro4h9fchdvthmuo800
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-regra-eleva-aposentadorias-em-57-e-aumenta-gastos-da-previdencia-ab4r5tqro4h9fchdvthmuo800
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/em-crise-setor-siderurgico-deve-fechar-113-mil-vagas-neste-semestre-arbaf61hg9ffg3u429svsibuo
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/em-crise-setor-siderurgico-deve-fechar-113-mil-vagas-neste-semestre-arbaf61hg9ffg3u429svsibuo
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasileiros-aceitam-mais-flexibilidade-no-trabalho-diz-pesquisa-2sknb0n0x2zpabajqj53cz3i8
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/tombo-da-industria-foi-maior-em-setores-de-alta-tecnologia-0l5bixio4af8q9jmgx2orhym8
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/em-dois-meses-pacote-de-credito-liberou-menos-de-3-do-prometido-6zja71rn1ux7y80kp8mf6pnuv
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23688/motor-ford-sigma-atinge-15-milhao-em-taubate
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23687/globalizacao-pode-tirar-setor-da-crise
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23686/brasil-pode-voltar-ao-jogo-em-quatro-anos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23685/montadoras-reduzem-volume-de-compras
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23684/trimestre-aponta-2016-ruim-para-pesados-
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23682/pos-venda-e-exportacao-vao-segurar-autopecas
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23681/setor-automotivo-recua-quase-13-anos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23680/marco-fica-abaixo-do-esperado-pela-anfavea
http://www.bemparana.com.br/noticia/436066/com-perdas-das-acoes-da-petrobras-lucro-liquido-do-bndes-cai-quase-30
http://www.bemparana.com.br/noticia/436066/com-perdas-das-acoes-da-petrobras-lucro-liquido-do-bndes-cai-quase-30


 RETOMADA DO SETOR AUTOMOTIVO OCORRERÁ NO QUARTO TRIMESTRE, PREVÊ 

ANFAVEA 

 MERCADO REDUZ PREVISÃO DE INFLAÇÃO NO ANO, MAS AMPLIA QUEDA DO PIB 

 EM MEIO À CRISE, MICROFRANQUIAS CRESCEM 12,8% NO BRASIL 

 CONTAS DE LUZ TERÃO BANDEIRA VERDE EM ABRIL, SEM ACRÉSCIMO PARA O 

CONSUMIDOR 

 CRISE PROVOCA O FECHAMENTO DE 4,4 MIL FÁBRICAS EM SÃO PAULO EM UM ANO 

 APÓS VENDA, GRUPO FECHA AS PORTAS 

 ‘NÃO HÁ SINAL DE MELHORA’- RANDON FECHA PLANTA INAUGURADA EM 1965 

 OCUPAÇÃO EM FÁBRICAS FECHADAS 

 SEM EMPREGO E COM RESCISÃO PARCELADA 

 EMPRESA AINDA DEVE SALÁRIOS 

 NA PROEMA, PEDIDOS CAÍRAM 50% 

 DUAS FÁBRICAS FECHADAS EM 2015] 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA VIVE CLIMA DE DESALENTO 

 AJUSTE NO EMPREGO INTENSIFICARÁ DEMISSÕES, E SETOR DE SERVIÇOS SERÁ MAIS 

AFETADO 

 FÁBRICAS DA LIFAN E NORDEX PARAM NO URUGUAI 

 EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO VÊ PIORA NAS EXPECTATIVAS E NO MOMENTO ATUAL, 

DIZ FGV 

 AÇO BRASIL PREVÊ QUE SIDERÚRGICAS VÃO TERMINAR O SEMESTRE COM 11.332 

DEMISSÕES 

 MONTADORAS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS REAFIRMAM INVESTIMENTOS DE R$ 2,78 

BILHÕES 

 BRASIL ADERE A ACORDO DA OMC QUE PODE INCREMENTAR COMÉRCIO MUNDIAL 

EM US$ 1 TRI 

 CUSTOS INDUSTRIAIS SOBEM 8,1% EM 2015, DIZ CNI 

 BRASIL PRECISA ENFRENTAR CRISE PARA REPARAR ECONOMIA, DIZ DIRETOR DA 

OMC 

 SINDICATO TEME NOVA DEMISSÃO DE ATÉ 12 MIL NA PETROBRAS 

 9 CAUSAS DA BAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA NA AMÉRICA DO SUL 

 SIDERURGIA QUER VOLTA DA ALÍQUOTA DE 3% PARA COMPENSAR IMPOSTOS 

 CSN TEM LUCRO DE R$2,37 BI NO 4º TRI POR COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS DE 

MINERAÇÃO 

 WEG COMPRA FABRICANTE DE MOTORES ELÉTRICOS NOS EUA 

http://www.bemparana.com.br/noticia/436032/retomada-do-setor-automotivo-ocorrera-no-quarto-trimestre-preve-anfavea
http://www.bemparana.com.br/noticia/436032/retomada-do-setor-automotivo-ocorrera-no-quarto-trimestre-preve-anfavea
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http://www.bemparana.com.br/noticia/435942/em-meio-a-crise-microfranquias-crescem-128-no-brasil
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http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/28/internas_economia,747742/sem-emprego-e-com-rescisao-parcelada-no-interior-de-sp.shtml
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresa-ainda-deve-salarios,10000023413
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/28/internas_economia,747717/na-proema-pedidos-cairam-50.shtml
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http://economia.ig.com.br/2016-03-28/industria-brasileira-acumula-quedas-e-vive-clima-de-desalento.html
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2016/03/27/internas_economia,635050/ajuste-no-emprego-intensificara-demissoes-e-setor-de-servicos-sera-ma.shtml
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http://noticias.r7.com/economia/empresario-do-comercio-ve-piora-nas-expectativas-e-no-momento-atual-diz-fgv-29032016
http://noticias.r7.com/economia/aco-brasil-preve-que-siderurgicas-vao-terminar-o-semestre-com-11332-demissoes-28032016
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http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/29/internas_economia,748122/brasil-adere-a-acordo-da-omc-que-pode-incrementar-comercio-mundial-em.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/29/internas_economia,748122/brasil-adere-a-acordo-da-omc-que-pode-incrementar-comercio-mundial-em.shtml
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http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1755009-sindicato-teme-nova-demissao-de-ate-12-mil-na-petrobras.shtml
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/03/1,84548/9-causas-da-baixa-integracao-logistica-na-america-do-sul.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/siderurgia-defende-retorno-do-reintegra-patamares-de-2014-para-apoiar
http://www.dci.com.br/industria/csn-tem-lucro-de-r$2,37-bi-no-4%C2%BA-tri-por-combinacao-de-negocios-de-mineracao-id537018.html
http://www.dci.com.br/industria/csn-tem-lucro-de-r$2,37-bi-no-4%C2%BA-tri-por-combinacao-de-negocios-de-mineracao-id537018.html
http://www.dci.com.br/industria/weg-compra-fabricante-de-motores-eletricos-nos-eua-id536694.html


 JURO DO CHEQUE ESPECIAL EM FEVEREIRO É O MAIOR EM QUASE 22 ANOS 

 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA: VENDAS DEVEM CAIR ATÉ 30% EM MARÇO 

 TRABALHADORES DO ES QUEREM TROCAR AUMENTO POR GARANTIA DE EMPREGO 
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Parabéns, Curitiba! 

 29/03/2016 - Fonte: SINDIMETAL/PR 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CÂMBIO 

EM 29/03/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,668 3,669 

Euro 4,109 4,111 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/juro-do-cheque-especial-em-fevereiro-e-o-maior-em-quase-22-anos.html
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=industria_automotiva_vendas_devem_cair_ate_30_em_marco&id=167385
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/03/trabalhadores-do-es-querem-trocar-aumento-por-garantia-de-emprego.html


SINDIMETAL/PR INFORMA: Prazo de entrega do Relatório Anual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

(RAPP) 

 29/03/2016 - Fonte: SINDIMETAL/PR 
 
No dia 31/03/2016, vence o prazo para preenchimento e entrega do RAPP referente 

ao exercício da atividade no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro do ano de 
2015. 

 
Para verificar se a atividade da sua empresa está sujeita à cobrança de TCFA, e, 
consequentemente, obrigada ao RAPP, a empresa deverá acessar a tabela de 

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais do 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais – CTF/APP, através do seguinte link: 
 
http://www.ibama.gov.br/servicosonline/phocadownload/manual/tabela_de_atividad

es_do_ctf_app_set-2015.pdf 
 

As atividades marcadas com “Sim” na coluna TCFA são também passíveis de 
preenchimento e apresentação do RAPP. 

 
Para facilitar o preenchimento, no site do IBAMA encontram-se disponíveis um Guia 
Geral sobre o RAPP e guias de preenchimento para cada formulário do relatório. Para 

acessar o RAPP, acesse o link: 
 

https://servicos.ibama.gov.br/index.php/relatorios-e-declaracoes/relatorio-anual-de-
atividades-potencialmente-poluidoras-e-utilizadoras-de-recursos-ambientais 
 

Por tratar-se de uma obrigatoriedade, se a empresa deixar de entregar o Relatório a 
mesma incorre nas seguintes penalidades: 

 
a) a) Deixar de entregar o Relatório: multa equivalente a vinte por cento da 

TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta ( 2º do art. 17-C, da Lei nº. 

6.938/81). 
b) b) Deixar de entregar o Relatório no prazo exigido: Multa de R$ 1.000,00 

(mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), prevista no 81 do Decreto nº 
6.514/08. 

c) c) Apresentar informações falsas ou omiti-las: Pena - reclusão, de 3 (três) 

a 6 (seis) anos, e multa em caso de omissão; Pena - detenção, de 1 (um) a 3 
(três) anos em caso de culpa, podendo a pena ser aumentada de 1/3 (um terço) 

a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência 
do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. ( 69-A da Lei 9.605/98 e 
no Art. 82 do Decreto 6.514/08). 

 
Mais informações com Dra. Luciana, ou Dra. Eliziane, no departamento jurídico do 

SINDIMETAL/PR, através do telefone (41) 3218-3935, ou e-mail 
gerencia@sindimetal.com.br / assistente.juridico@sindimetal.com.br 
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Empresa do Paraná é investigada por suposto cartel de direções elétricas 

 29/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

 
 
 

 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou nesta segunda-feira 

(28) processo administrativo para investigar um suposto cartel de sistemas de direção 
assistida elétrica, conhecidos como EPS. O esquema teria funcionado no mercado 
brasileiro e internacional. Uma das investigadas é a Jtekt Automotiva Brasil, que tem 

fábrica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. 
 

A investigação também abrange a Jtekt Corporation, matriz da empresa, que fica no 
Japão. Procurada pela Gazeta do Povo, a subsidiária brasileira da Jtekt disse que não 
vai se manifestar sobre o assunto, que é tratado unicamente pela administração global 

da companhia. 
 

Além da Jtekt, são investigadas as filiais brasileiras e matrizes dos grupos japoneses 
NSK, Showa e Yamada Manufacturing, e da TRW, que tem origem norte-americana e 
hoje pertence à alemã ZF. 

 
O Cade informa que, com a instauração do processo administrativo, os acusados serão 

notificados para apresentar suas defesas. Se a Superintendência-Geral do conselho 
opinar pela condenação, o caso será levado ao Tribunal Administrativo do Cade, 
responsável pela decisão final. 

 
De acordo com o parecer da Superintendência-Geral, há fortes indícios de que os 

fabricantes “trocaram informações comercialmente sensíveis sobre preços, descontos 
e volumes de vendas no mercado, bem como celebraram ajustes, no Brasil e no 
exterior, com a finalidade de fixar preços e condições comerciais, alocar propostas de 

cotações para clientes e dividir mercados entre si”. 
 

Conforme o comunicado do Cade, as práticas de cartel teriam sido conduzidas por pelo 
menos 19 pessoas – em sua maioria, japonesas – ligadas às empresas, e teriam sido 

implementadas por troca de e-mails, telefonemas e reuniões presenciais entre os anos 
de 2007 e 2011, pelo menos. 
 

Panasonic quer levar para as fábricas “trabalhadores biônicos” 

 29/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 

 

A japonesa Panasonic, mais conhecida no Brasil por seus eletrodomésticos, televisores 
e pilhas, quer também ser reconhecida como uma empresa pioneira em robótica. No 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empresa-do-parana-e-investigada-por-suposto-cartel-de-direcoes-eletricas-b4rychr249dmucuwb9qvspj0g
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/panasonic-quer-levar-para-as-fabricas-trabalhadores-bionicos-veja-video-6joqipweg4v4m1xo54ona7qbr


início deste mês, a companhia trouxe a público, por meio de um vídeo na internet, o 

projeto de um exosqueleto desenvolvido para auxiliar trabalhadores e pessoas com 
dificuldade de locomoção, como idosos.  

 
O vídeo, publicado pela empresa no YouTube, mostra que o acessório já está 
praticamente pronto para ser lançado. As imagens trazem vários trabalhadores em 

um depósito vestindo o exosqueleto, batizado de “Assist Suit AWN-03”.  
 

O equipamento, preso nas costas e pernas dos usuários, promete reduzir o esforço ao 
se levantar e carregar caixas, por exemplo, diminuindo também o desgaste do corpo 
com ações como essas.  

 
O aparelho pesa menos de seis quilos e, segundo a Panasonic, é bastante fácil de ser 

“vestido” – de fato, está muito longe de outros exosqueletos mostrados em filmes de 
ficção científica, como Aliens - O Resgate e Avatar.  
 

O equipamento funciona com baterias recarregáveis, que duram cerca de oito horas. 
Ele consegue perceber automaticamente quando o usuário está fazendo um 

movimento que irá pressionar suas costas, ao levantar ou segurar um objeto.  
 

Neste momento, manda um sinal para os motores e engrenagens presentes no 
exoesqueleto, que minimiza o esforço do corpo necessário para fazer o movimento e 
garante que o trabalhador tenha a postura correta – segundo a Panasonic, a tenção 

nas costas é diminuída em até 15 quilos. 
 

Utilidades 
A Panasonic está desenvolvendo ainda outros exosqueletos que auxiliarão as pessoas 
a correr, subir percursos íngremes e até levantar objetos pesados muito além das 

capacidades dos usuários.  
 

Veja abaixo o vídeo postado pela Panasonic, que mostra o exoesqueleto e outros 
projetos em ação (com legendas em inglês): 
 

Nova regra eleva aposentadorias em 57% e aumenta gastos da Previdência 

 29/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
Criada com o intuito de aliviar no curto prazo o rombo da Previdência, a fórmula 85/95 

– usada como alternativa para o cálculo da aposentadoria – teve um efeito oposto ao 
esperado pelo governo federal.  
 

Aprovada em junho de 2015, a nova regra contribuiu para o aumento de 18,8% do 
valor médio dos benefícios concedidos por tempo de serviço em seis meses de 

vigência. Enquanto que em julho a média foi de R$ 2.029,19, em janeiro subiu para 
R$ 2.411,99. No período houve uma correção de 11% nos pagamentos.  
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Quando comparadas com os vencimentos por meio do fator previdenciário – 

mecanismo que reduz a aposentadoria conforme a idade do contribuinte – as 
aposentadorias pela 85/95 foram 57% mais altas, segundo o Ministério da Previdência 

Social. 
 
Em oito meses, a média dos vencimentos liberados pelo fator ficou em R$ 1.779,88. 

Já pela nova fórmula, os valores foram de R$ 2.792,29. Dos 142.482 benefícios 
concedidos neste período, os realizados pela nova regra representaram 40,7% do 

total. Os dados surgem em um momento em que a reforma da Previdência se mantém 
em compasso de espera, diante das turbulências do cenário político brasileiro.  
 

Paliativo 
Quando aprovada, a regra 85/95 foi uma forma encontrada pelo governo de estancar 

temporariamente o rombo do INSS. Pela regulamentação, homens cuja idade e tempo 
de serviço somem 95 podem solicitar o valor integral do benefício. Para as mulheres, 
a soma deve ser 85.  

 
A fórmula é progressiva e tem aumentos de um ponto em 2017 e 2018, de dois pontos 

em 2019 e de três pontos em 2020. Com isso, a base passará a ser gradativamente 
maior, de 86/96, 87/97, 88/98 e assim sucessivamente. 

 
Quantidade estável 
A quantidade de benefícios concedidos nos 8 meses de vigência da regra se manteve 

estável. Em agosto e setembro de 2015, o número diminuiu em comparação com os 
meses anteriores. Uma das possíveis explicações são as greves do INSS no segundo 

semestre. Em outubro, novembro e dezembro houve alta expressiva no número de 
concessões. 
 

Para o economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Marcelo 
Caetano, apesar do resultado, ainda é cedo para avaliar os primeiros efeitos. Ele diz 

que uma das hipóteses para o aumento dos vencimentos seja a antecipação das 
aposentadorias entre os que aguardavam para obter um índice do fator mais favorável. 
 

A tese é semelhante à defendida pelo Ministério da Previdência, que espera uma queda 
no curto prazo. “Os números mostram que não houve postergação, visto que a 

quantidade de aposentadorias não variou tanto. É preciso esperar mais tempo para 
dizer, mas é possível supor que as pessoas não mudaram tanto de comportamento e 
continuaram se aposentando mesmo com a nova regra”, afirma o economista. 

 
Crítico da 85/95, o especialista em previdência Renato Follador afirma que o efeito já 

era esperado e que as perspectivas são de um aumento ainda maior. “A aprovação da 
fórmula foi um tiro no pé, porque havia um estoque grande de gente que com muito 
tempo de contribuição se aposentou pelo valor integral.” 

 
A estimativa do governo é que o déficit da Previdência feche em R$ 129 bilhões neste 

ano. Para Follador, o número deverá ser maior. “Houve um aumento brutal na conta 
do governo. E a previsão é de um desastre econômico por conta disso, já que o 
governo não contava com esse aumento no valor da aposentadoria.” 

 
Déficit da Previdência 

Para o economista do Ipea Marcelo Caetano, caso o mercado de trabalho continue a 
se deteriorar, a previsão é que o rombo previdenciário seja maior que o projetado pelo 
governo. Segundo ele, a perda de postos de trabalho pode influenciar na queda de 



arrecadação por meio da folha de pagamento. “O desemprego derruba a arrecadação 

e pode elevar o déficit da previdência.” 
 

O especialista em previdência Renato Follador acrescenta que, mesmo com o impacto 
da recessão, o prejuízo continuará a crescer caso não seja feita uma reforma do setor. 
“O déficit cresce sistematicamente desde 1996. E isso acontece porque temos um 

problema estrutural, e não conjuntural.” 
 

Para ele, a existência de diferentes regras na aposentadoria coloca o sistema público 
em descrédito, o que abre espaço para a previdência privada e amplia a queda na 
arrecadação. Como uma possível saída, Follador defende o estabelecimento de uma 

idade mínima para a aposentadoria e a manutenção do fator previdenciário.  
 

Efeito reverso 
A mudança nas regras de concessão da aposentadoria coincide com o aumento do 
valor pago pelo benefício por tempo de contribuição. De janeiro de 2015, quando a 

regra 85/95 não estava em vigor, ao mesmo mês deste ano, a variação média deste 
tipo de pedido subiu cerca de 28%: 

 

 

 

Em crise, setor siderúrgico deve fechar 11,3 mil vagas neste semestre 

 29/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 

 

No primeiro semestre deste ano, 11.332 vagas serão fechadas na indústria 
siderúrgica, segundo estimativas divulgadas nesta segunda-feira pelo Instituto Aço 

Brasil (IABr), que reúne as principais empresas do setor. 
 
O número representa um acréscimo de 15% em relação às previsões de dois meses 

atrás e dá o ritmo de quão rapidamente a crise vem se agravando no setor. Na conta 
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estão incluídas as demissões feitas pela Usiminas, de cerca de 1.800 funcionários, e 

da CSN, de aproximadamente 900 pessoas.  
 

Entre 2014 e 2015, outras 29.740 pessoas já haviam perdido o emprego e 2.296 
tiveram seu contrato de trabalho suspenso (lay off). Além das demissões, cerca de 9 
mil postos de trabalho deixaram de ser abertos devido a investimentos engavetados. 

Entre 2014 e 2015, US$ 2,9 bilhões em projetos deixaram de sair do papel, segundo 
levantamento do instituto.  

 
As dispensas refletem a queda nas vendas e na produção. Já há quatro altos-fornos 
parados — três deles da Usiminas — e, no próximo mês, a Vallourec desligará mais 

um, em Barreiro (Minas Gerais). Ao todo, são 16 no país.  
 

“É a pior crise da história da siderurgia brasileira. É pior que a crise de 2008, porque 
a recuperação será mais lenta. Não há perspectiva de retomada do consumo interno 
em 2016 nem em 2017”, disse Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executido do 

IABr. 
 

Exportações 
A previsão para 2016 é que o consumo caia 8,8% ante 2015, para 19,4 milhões de 

toneladas, voltando ao patamar de 2006. Essa volta ao passado se acentuou a partir 
de 2014, quando os principais segmentos que consomem aço no Brasil já davam sinais 
de recuo na demanda.  

 
 

A indústria de bens de capital, automotiva e de construção civil respondem por 80% 
do consumo. A produção deve cair 1% este ano, para 32,9 milhões de toneladas, o 
menor nível desde 2010.  

 
Para Marco Polo, a saída para o setor são as exportações. Ainda assim, há o desafio 

do excesso de capacidade ociosa da indústria siderúrgica mundial, que puxa os preços 
para baixo.  
 

No ano passado, com o real fraco, as siderúrgicas brasileiras voltaram sua produção 
para o setor externo e conseguiram elevar as vendas para fora do Brasil em 40,3%, 

para 13,7 milhões de toneladas. Em valores, porém, houve queda de 3,3%, devido ao 
declínio nos preços. 
 

A reivindicação do IABr é que o governo federal retome o Reintegra, programa que 
“limpa o resíduo tributário” das exportações, nas palavras de Marco Polo. Como o 

produto passa por diferentes etapas e em cada etapa incide sobre ele uma lista de 
tributos, o programa previa um reembolso ao produtor de 3% do seu valor final.  
 

A iniciativa valia não apenas para a indústria siderúrgica, como também para outros 
segmentos exportadores. Isso custava ao governo cerca de R$ 7 bilhões por ano. Com 

a pressão pelo ajuste fiscal, o percentual de reembolso caiu para 0,1% em dezembro.  
 
“Isso é a mesma coisa que nada. O ajuste fiscal não pode ser um fim em si mesmo. 

Não se constrói ou reconstrói o país sem uma indústria forte”, afirmou o executivo.  
 



Reservas internacionais 

Considerando o retorno pleno do Reintegra, a estimativa do IABr para as exportações 
este ano são de alta de 2,3% em volume e 3% em valor. Marco Polo deu a entender 

que a retomada do programa poderia ser custeada pelas reservas internacionais.  
 
“O governo alega que não tem dinheiro para custear o programa. Tem que se buscar 

dinheiro em algum lugar. Está se falando em usar as reservas para financiar programas 
sociais e abater dívidas . O que estou dizendo é que tem alguém na fila aqui também. 

Mas quem decide o funding do governo é o governo.” 
 

Brasileiros aceitam mais flexibilidade no trabalho, diz pesquisa 

 29/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 Os trabalhadores brasileiros gostariam de ter mais flexibilidade no trabalho. Segundo 
pesquisa feita em pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o 

Ibope, sete em cada dez brasileiros querem horários mais flexíveis, mas apenas 56% 
têm essa possibilidade hoje e 73% têm o desejo de trabalhar em casa ou em locais 
alternativos. 

 
A divisão das férias também fez parte da pesquisa e mostrou que 53% gostariam de 

poder dividir as férias em mais de dois períodos. O número é maior entre os mais 
jovens: para os trabalhadores entre 16 e 24 anos, 62% gostariam de ter mais períodos 
de férias. Acima dos 55 anos, esse número cai para 44%.  

Ainda assim, 58% gostariam de poder entrar em acordo com o chefe para reduzir o 
horário de almoço e sair mais cedo e 63% gostariam de poder entrar em acordo com 

o chefe para trabalhar mais horas por dia em troca de mais folgas na semana. 
 
Além disso, 62% gostariam de poder receber o vale-transporte diretamente em 

dinheiro. Entre 16 e 24 anos, 64% preferem receber o benefício em dinheiro. O 
porcentual é mais baixo nos trabalhadores acima de 55 anos, quando apenas 49% 

preferem que trocar a forma de receber o vale-transporte. 
 
Em meio à crise, a pesquisa perguntou ainda se aceitariam realizar acordos de redução 

de jornada e salário com o empregador para manter emprego e 43% responderam 
afirmativamente. Outros 54% não aceitariam a proposta. 

 
A rigidez nos horários é ainda maior nos empregos formais. Apenas 38% afirmam que 

a flexibilidade faz parte da rotina em quem tem emprego formal, no informal, esse 
número chega a 76%. Com o mesmo desenho, 42% dos trabalhadores formais tem a 
opção de trabalhar em casa, enquanto nos empregos informais, chega a 74%. 

 
A pesquisa foi feita de 18 a 21 de setembro de 2015. No total, foram 2002 entrevistas 

feitas em 140 municípios do país. 
 

Tombo da indústria foi maior em setores de alta tecnologia 

 29/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

Mais do que a retração de 8,3% na produção, o declínio da atividade industrial 
brasileira em 2015 trouxe um dado ainda mais preocupante: pela primeira vez desde 

2002, entre os diferentes setores da indústria de transformação, a queda foi mais 
acentuada nos segmentos com níveis de utilização de tecnologia mais elevados. 
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Levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) mostra 

que as indústrias de alta intensidade tecnológica, categoria que inclui a de produtos 
farmacêuticos, informática, eletroeletrônicos, equipamentos de comunicação e de 

aparelhos médios e de precisão, apresentaram retração de 19,8%, um patamar de 
queda nunca registrado nos anos 2000. 
 

Muito acima, portanto, da retração experimentada pela indústria de transformação 
(que não considera os setores de extração e produção mineral), cuja produção como 

um todo recuou 9,9% no ano passado.  
 
Também tiveram perdas acima da média as indústria de média-alta intensidade 

tecnológica (máquinas e equipamentos elétricos, automotiva, química e equipamentos 
mecânicos), cuja produção retraíu 16%, desempenho pior que o de 2009, quando a 

queda da atividade industrial foi puxada pelos efeitos da crise global sobre o crédito e 
a confiança dos consumidores brasileiros. 
 

 “Foi a primeira vez, desde 2002, que a alta tecnologia liderou a contração industrial 
no país. Isso marca uma ruptura no comportamento dessa indústria em relação à de 

transformação como um todo, pois, desde 2011, quando as dificuldades 
macroeconômicas começaram a fazer a produção industrial desacelerar, a alta 

tecnologia conseguia se manter menos pró-cíclica, sem variações negativas. Em 2015, 
tudo mudou”, diz Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi e autor do estudo. 
 

 
Ele usa os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE, agregando os setores 

segundo classificação da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) para os diferentes níveis de utilização de tecnologia.  
 

Todos os segmentos de alta intensidade tecnológica apresentaram forte retração, 
principalmente o de produtos de informática, que desabou 42,7%. De acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), a produção física do 
setor caiu 21% em 2015, sendo que só a área de eletrônica registrou retração de 30%. 
 

Humberto Barbato, presidente da Abinee, observa que o forte declínio do setor no ano 
passado reflete uma combinação de acontecimentos, que vão do efeito sazonal da 

Copa do Mundo - que, em 2014, puxou as vendas de TV - ao fim do IPI menor para 
produtos da linha branca (micro-ondas, refrigeradores etc.). No ano passado, o 
agravamento da recessão econômica atingiu em cheio as vendas de smartphones e 

equipamentos de informática, que despencaram. 
 

“Em nossa visão, isso se deveu à grande crise de confiança que se abateu em função 
da alta do desemprego, que leva as pessoas a deixarem de comprar bens duráveis ou 
a reduzirem o ritmo de substituição de celulares e tablets”, afirma Barbato. 

 
Ela lembra ainda que a queda de faturamento afeta também diretamente os 

investimentos do setor em pesquisa e desenvolvimento (P&D). “As grandes empresas 
que estão aqui (no país), naturalmente, estão diminuindo os investimentos em P&D.” 
 

O resultado é que, para adequar a produção ao novo patamar de vendas, muitas 
empresas estão fechando unidades para cortar custos. A LG, por exemplo, demitiu os 

cerca de 700 empregados que tinha em Taubaté e transferiu toda a produção daquela 
unidade para sua fábrica de Manaus. A AOC, fabricante de monitores de vídeo, fez o 



mesmo: dispensou os 450 empregados da unidade que tinha em Jundiaí e passou a 

produzir somente em Manaus.  
 

Na indústria farmacêutica, de acordo com o Iedi, a produção teve queda de 12,2%. 
Segundo o Sindusfarma, entidade que representa as empresas do setor, os números 
de atacado e varejo indicam que houve aumento de 7,36% no volume de 

medicamentos comercializados em 2015 - mas esse dado não distingue se o produto 
é importado ou não. 

 
“A produção no Brasil ficou muito cara em 2015, por causa do custo da energia, que 
subiu 50,36%, e do câmbio (mais 47%). Por isso, os produtos de maior custo podem 

ter sido substituídos por importados, já que a mão de obra aqui é muito mais cara que 
lá fora”, afirma Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma. 

 
A alta do câmbio também levou a uma redução dos descontos que a indústria dá às 
farmácias. O preço maior dos medicamentos, consequentemente, afugenta o 

consumidor.  
 

“A rentabilidade da indústria vem caindo muito rapidamente, o que traz muita 
preocupação, já que não se consegue repassar a alta de custos aos preços, que são 

controlados pelo governo. E a perda de margem já afeta os investimentos, e há cortes 
de pessoal nas áreas de promoção e marketing. Não nas fábricas, ainda”, diz Mussolini.  
 

Para Cagnin, do Iedi, as indefinições nos cenários político e econômico não trazem 
perspectivas positivas, mesmo com quedas menos acentuadas nos segmentos de 

média-baixa (borracha, plásticos, produtos refinados de petróleo, minerais não 
metálicos e produtos metálicos) e de baixa intensidade tecnológica (madeira, papel e 
celulose, alimentos e têxteis), de 7,8% e 5,2%, respectivamente, e com os ganhos de 

competitividade que o câmbio traz à produção industrial.  
 

“Ainda que muitos setores venham a apresentar alguma estabilização de queda ao 
longo deste ano, depois das recentes perdas recordes, isso não será suficiente para 
justificar otimismo”, conclui o economista em sua análise. 

 

Em dois meses, pacote de crédito liberou menos de 3% do prometido 

 29/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 

 
O governo fala em novas medidas para impulsionar o crédito, mas ainda patina o 
pacote anunciado há dois meses para irrigar setores como habitação, agricultura, 

infraestrutura e pequenas e médias empresas. Levantamento feito com números dos 
bancos oficiais e do FGTS mostra que, até o momento, apenas 2,7% dos R$ 83 bilhões 

prometidos para reanimar a economia foram desembolsados. 
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Esse pacote conta com recursos do FGTS e de bancos públicos. Após dois meses, está 

travado por uma série de fatores, como pouco apetite de famílias e empresas em 
tomar empréstimos neste momento, com endividamento alto e falta de confiança no 

rumo da economia do país. Responsável pelo anúncio, o ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa, disse que havia restrições de oferta na maioria das linhas que receberam 
incremento. 

 
“As pessoas estão mesmo é com medo de ficar desempregadas e as empresas, 

inseguras com o rumo da economia. Esse cenário é totalmente desfavorável para 
pegar mais crédito”, discorda o economista Alberto Furuguem, ex-diretor do Banco 
Central.  

 
De acordo com os números mais recentes do BC, o endividamento das famílias – 

calculado pelo estoque das dívidas com os bancos sobre o total de salários e benefícios 
sociais – estava em 46% no fim de 2015. Pelos cálculos da instituição, 22% da renda 
mensal das famílias vai para o pagamento de dívidas. 

 
Além da falta de demanda, algumas medidas precisam do aval do Congresso para sair 

do discurso para a prática. É o caso do uso da multa e de parte do saldo do FGTS como 
garantia de crédito consignado para trabalhadores do setor privado demitidos sem 

justa causa. 
 
A expectativa do governo era liberar R$ 17 bilhões nessa modalidade, mas a equipe 

econômica nem sequer enviou a medida provisória (MP) para a medida entrar em 
vigor. 

 
O melhor desempenho foi do Banco do Brasil no crédito rural. Mesmo assim, o banco 
conseguiu desembolsar R$ 1,4 bilhão em financiamento para a safra 2016/2017 dos 

R$ 10 bilhões anunciados.  
 

Os recursos, para pré-custeio da safra, devem ser liberados aos produtores rurais até 
30 de junho. O banco começou a operar a linha em 1.º de fevereiro. Em análise, no 
momento, estão mais R$ 1,7 bilhão em propostas. 

 
O fundo de investimento que usa recursos do FGTS para aplicar em infraestrutura (FI-

FGTS) aprovou, depois do anúncio do pacote, em duas reuniões, R$ 836,5 milhões 
para três projetos, apenas 3,8% do total de R$ 22 bilhões prometidos para o setor.  
 

A empresa de logística Cone recebeu R$ 550 milhões em participação societária, a de 
energia Ventos de São Clemente foi financiada com R$ 180 milhões e o fundo aplicou 

R$ 106,5 milhões em um projeto de energia na Amazônia. 
 
Para o crédito imobiliário, o conselho curador do FGTS aprovou, no fim de fevereiro, 

usar R$ 10 bilhões para adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), mas a 
programação é que os recursos sejam liberados em três fases. Os desembolsos da 

primeira parcela, de R$ 4 bilhões, vão até o fim de maio.  
 
Outros R$ 3 bilhões serão liberados até o fim de agosto e mais R$ 3 bilhões, até o fim 

de novembro. Segundo o conselho, pelo menos R$ 1,8 bilhão de cada parcela deve 
ser destinado à habitação popular, na maior parte para financiar, com juros mais 

baixos, imóveis novos. 
 



Os recursos do BNDES eram divididos em três produtos: para capital de giro de 

pequenas empresas (R$ 5 bilhões), para investimento em máquinas e equipamentos 
(R$ 15 bilhões) e para empresas exportadoras (R$ 4 bilhões).  

 
Segundo o banco, as linhas começaram a entrar em vigor na primeira semana de 
março, depois dos ajustes nas plataformas de tecnologia das instituições que repassam 

o dinheiro do BNDES, o que fez com que houvesse um intervalo entre o anúncio, a 
adaptação dos sistemas e a entrada efetiva em operação. “Ainda é cedo para avaliação 

específica sobre o desempenho das mudanças anunciadas”, afirmou, em nota, o 
BNDES.  
 

Minha Casa Minha Vida 
O setor da construção considera que o cadastro único dos beneficiários do Minha Casa 

Minha Vida - novidade da fase 3, que deve ser anunciada nesta semana, deve afetar 
o comportamento do mercado imobiliário.  
 

O presidente da Câmara Brasileira da Construção (Cbic), José Carlos Martins, diz que 
a plataforma que reunirá todo o cadastro de interessados nos financiamentos do 

programa de habitação popular é positiva, mas o sorteio que será feito a partir das 
informações enviadas diretamente pela ferramenta ou por meio das prefeituras não 

pode alterar a lei de mercado, que define a demanda, os preços, entre outros critérios 
da viabilidade do empreendimento.  
 

“Não dá para fazer algo para o mercado tendo o componente do sorteio, da loteria, 
como um dos pontos a se considerar”, afirma Martins. No caso das famílias mais 

pobres (renda de até R$ 1,8 mil), a plataforma vai fazer o sorteio dos contemplados, 
como exigência dos órgãos de controle.  
 

As prefeituras vão mandar os dados, mas não serão mais responsáveis pelos sorteios. 
A exigência foi dos tribunais de controle. Nesses casos, até 95% dos imóveis são 

subsidiados com recursos públicos. Martins apoia essa mudança.  
A nova plataforma também será o local onde os interessados em ter financiamento 
subsidiado das duas outras faixas deverão se inscrever.  

 
Isso valerá inclusive para nova faixa 1,5, a grande novidade da terceira etapa. 

Segundo as regras do programa, a faixa 1,5 contemplará famílias com renda mensal 
de até R$ 2.350.  
 

Esse público terá um desconto de até R$ 45 mil. A crítica de Martins é em relação a 
essa mudança. Ele diz que a utilização da ferramenta para sortear as famílias que 

teriam direito a financiamentos com juros mais baixos pode inviabilizar a construção 
dos projetos. 
 

Motor Ford Sigma atinge 1,5 milhão em Taubaté 

 29/03/2016 - Fonte: Automotive Business 
 
A Ford registrou a produção de 1,5 milhão de motores Sigma na fábrica de Taubaté, 

no interior de São Paulo. O propulsor tem versões 1.5 e 1.6 com opções a gasolina e 
flex para ambas as cilindradas e equipa os modelos Ka, Fiesta, EcoSport e Focus no 

Brasil, Argentina, Venezuela e México.  
 
Com plataforma global, a família Sigma de Taubaté tem duplo comando, 16 válvulas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23688/motor-ford-sigma-atinge-15-milhao-em-taubate


e a opção de variador de fase TiVCT. Segundo a Ford, foi o primeiro propulsor flex com 

bloco, cabeçote, cárter e pistões de alumínio.  
 

A produção do Sigma em Taubaté começou em 2010. Sua linha de montagem tem 
flexibilidade de adaptação para novos modelos, conta com centros de usinagem, testes 
de desempenho ao longo de todo o processo e sistema de rastreabilidade por 

radiofrequência das peças usinadas que faz um histórico completo de cada motor 
desde o início de sua fabricação. O Sigma também é produzido na Inglaterra e na 

Índia.  
 

Globalização pode tirar setor da crise 

 29/03/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A recessão não vai durar para sempre, mas ainda é difícil pensar em ações pós-crise 
no meio do turbilhão. Contudo, muito mais do que imaginar navegar em céu de 
brigadeiro é preciso enxergar o mercado automotivo como um todo e as oportunidades 

que ele oferece – agora e no futuro – em um momento de profunda transformação da 
industria. 

 
Esta foi a principal mensagem da consultora Letícia Costa, sócia-diretora da Prada 
Assessoria, em sua palestra A Crise, as Oportunidades e a Reinvenção dos Negócios, 

durante o VII Fórum da Indústria Automobilística, realizado por Automotive Business 
no WTC, em São Paulo, na segunda-feira, 28.  

 
Na visão de Letícia Costa a crise abre oportunidade para uma mudança de mentalidade 
dos executivos do setor automotivo brasileiro, que devem pensar globalmente para a 

indústria nacional, para ganhar escala e buscar competitividade internacional.  
 

Segundo a consultora, já faz tempo que as empresas fazem a lição de casa: buscam 
exportar mais, buscam incrementar volumes no mercado doméstico, trabalham o 
aftermarket, avaliam a cadeia de suprimentos e os fornecedores, fazem proteção de 

caixa e ajustes de capacidade. 
 

“Mas isso não é o suficiente quando pensamos a longo prazo”, afirmou. “A indústria 
não tem apresentado ganhos sustentáveis nem mesmo quando não há crise”, 

completou.  
 
LENTIDÃO 

 
Na avaliação da consultora, a recuperação da crise será lenta. Ela prevê retomada do 

patamar de produção de 2014 somente depois de 2020. “Neste cenário, haverá muita 
dificuldade para justificar investimentos”, alerta. Por isso, recomenda buscar investir 
em setores em que a indústria brasileira demonstra maior competência. “Não 
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precisamos ser bons em tudo, mas ser competitivos para quando a crise passar, em 

2021, a indústria esteja inserida no contexto global”, argumentou.  
 

Para Letícia, se a indústria nacional não começar a se mexer agora, corre o risco de 
ficar parada no tempo, enquanto o mundo desenvolve veículos conectados, 
autônomos, movidos a eletricidade, sob o conceito de mobilidade compartilhada. 

“Mesmo que o País não tenha infraestrutura para absorver tudo isso, temos de mirar 
a exportação, dentro de um contexto globalizado, com produtos de qualidade e 

competitivos”, afirmou.  
 
Para ela, dessa forma o setor se protege da instabilidade e volatilidade do mercado 

nacional, uma vez que estará inserido em um universo mais amplo e consistente. 
 

Brasil pode voltar ao jogo em quatro anos 

 29/03/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
O economista-chefe do Bradesco, Octávio de Barros, fez previsões bem realistas da 
economia brasileira durante o VII Fórum da Indústria Automobilística, realizado por 

Automotive Business no Golden Hall do WTC na segunda-feira, 28. Segundo ele, 
diante de uma definição política, com a saída ou não da presidente Dilma Housseff, o 

País poderá apresentar um nível de produtividade equivalente ao de março de 2014 - 
considerado o pico do mercado dos últimos anos - em até quatro anos. 
 

"Uma eventual mudança política deve calibrar o mercado. A volta da previsibilidade é  
fundamental para a melhora do cenário econômico", diz Barros.  

 
Com a volta da previsibilidade, conforme o economista, haverá mais disposição para 
aprovar as reformas necessárias à retomada do crescimento. Uma delas, a da 

previdência, poderá aliviar o rombo nas contas do governo nos próximos anos.  
 

"Nunca estivemos tão próximos das reformas como agora. Sem crise não se avança. 
A população ativa no Brasil cresce 0,5% ao ano e a inativa, mais de 4%. Isso precisa 
ser revisto", ressalta.  

 
Com as condições de temperatura e pressão resolvidas para este ano, o economista 

prevê desaceleração do PIB de 2,5%, com câmbio fechando em R$ 3,65, além da 
inflação um pouco acima da meta, com 6,5%.  

 
A taxa básica de juros (Selic) deverá cair quatro vezes ao longo deste ano e em 2017 
terá mais duas quedas, resultando em nível abaixo de 10% ao ano. 

 
"Poderemos entrar num curso de recuperação moderada e normal. Tudo depende da 

resolução da crise política", conclui Barros. 
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Montadoras reduzem volume de compras 
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Pelo segundo ano consecutivo, as montadoras comprarão menos. Segundo 
levantamento feito por Automotive Business, a estimativa de compras produtivas 

em 2016 é de R$ 76 bilhões, ante os R$ 79,5 bilhões computados em 2015, que por 
sua vez foi 16,3% menor do que o ano anterior, quando o volume somou R$ 90 
bilhões.  

 
Os números foram apresentados durante o VII Fórum da Indústria Automobilística 

realizado na segunda-feira, 28, no Golden Hall do WTC, no painel que debateu a 
Evolução nas Compras das Montadoras. 
 

Participaram os executivos Antonio Carlos Vischi, diretor de compras América Latina 
da PSA Peugeot Citroën, Edvaldo Picolo, gerente executivo de compras da Volkswagen 

do Brasil, Erodes Berbetz, diretor de compras da Mercedes-Benz do Brasil, Roxana 
Molina, diretora de compras da Ford América do Sul, e Rodrigo Custódio, diretor da 
consultoria Roland Berger.  

 
A redução no volume financeiro nas compras das montadoras é uma certeza, uma vez 

que o mercado opera em recessão e constantes quedas nas vendas de veículos zero-
quilômetro e o índice de 4,4% levantado por Automotive Business está coerente, 
de acordo com informações dos executivos de compras participantes do painel de 

debate. Vischi, da PSA, informou que deve gastar € 700 milhões este ano.  
 

Porém, mais importante do que isso, a montadora mira aumento na localização de 
componentes. “Hoje temos 65% de conteúdo local, mas para 2018 queremos 85%”, 
afirmou. Já Picolo, da Volkswagen, informou que o volume de compras deste ano deve 

ser entre R$ 9,5 bilhões a R$ 10 bilhões.  
 

 
AJUDA 
 

Menor volume de compras significa redução de atividade nos fornecedores. Pesquisa 
interativa realizada durante o painel de debate revelou que a maioria dos fornecedores 

da cadeia de suprimentos passa por dificuldades (40,7% em situação crítica e 52,7% 
em dificuldades, mas administrável). Assim, é fundamental oferecer suporte. 

 
Por conta disso, já é comum entre as montadoras oferecer programas de capacitação 
aos fornecedores tiers 2 e 3. Na PSA, Vischi explica que há possibilidade de 

antecipações de pagamentos, “sobretudo na forma de experiência para ajudar a 
conseguir trabalhar melhor as questões financeira, produtiva e logística”, comenta.  

 
Na Ford, Roxana informa que também são desenvolvidos programas com os 
fornecedores: “Buscamos com eles formas de aumentar a produtividade e trabalhamos 
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também com instituições financeiras para ajudar em questões de crédito”, diz.  

 
Apesar de todas as montadoras representadas no painel contarem com programas 

similares de ajuda aos fornecedores, quase 70% do público responderam em pesquisa 
interativa durante o debate que desconhece qualquer tipo de ação.  
 

“Programas existem, mas os problemas vão muito além de melhorias que as 
montadoras podem oferecer”, afirmou Custódio, da Roland Berger, ao comentar que 

os fornecedores precisam de volume e reajuste. “A cadeia não está competitiva nem 
flexível porque ninguém imaginou queda deste tamanho”, disse. 
 

LOCALIZAÇÃO 
 

O desenvolvimento de fornecedores locais também é um desafio para os compradores 
das montadoras, que são categóricos em afirmar que o câmbio é mandatório na 
decisão entre importar ou buscar localmente.  

 
E nem mesmo o programa Inovar-Auto foi muito útil nessa tomada de decisão, com 

exceção da Mercedes-Benz Caminhões. “O Inovar-Auto auxiliou a trazer tecnologias 
que estavam difíceis de incorporar aqui, mas hoje quem manda é o câmbio”, afirma 

Berbetz.  
 
O público também opinou sobre a importância do Inovar-Auto na decisão de compra 

de componentes nacionais. Para 45,2%, o programa não fez aumentar o volume de 
compras; já para 35,7%, reduziu, enquanto apenas 20,1% acreditam que o volume 

aumentou. No ano passado, o resultado negativo (redução de volume de compras) 
para a mesma pergunta foi de apenas 19%. Naquela época, o dólar ainda não havia 
disparado.  

 
“A estratégia de aumento do volume local fazia sentido quando a expectativa era de 5 

milhões veículos produzidos, com 2 milhões, não”, comentou Custódio, da Roland 
Berger. Para ele, isso reduziu a capacidade de o fornecedor ser competitivo e uma das 
saídas é a exportação.  

 
DECISÃO DE COMPRA 

 
Fornecer para montadoras é tarefa árdua, assim como decidir de quem comprar. 
Questionados sobre quais fatores são decisivos na determinação da escolha do 

fornecedor, os executivos foram unânimes na questão da qualidade, saúde financeira, 
preço e capacidade de inovação. 

 

Trimestre aponta 2016 ruim para pesados 

 29/03/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

Em tom mais pessimista, os executivos das montadoras de veículos pesados que 
participaram do VII Fórum da Indústria Automobilística fizeram previsões de queda de 
vendas para este ano.  

 
Durante o evento realizado por Automotive Business na segunda-feira, 28, no 

Golden Hall do WTC, o vice-presidente de vendas e marketing da MAN Latin America, 
Ricardo Alouche, disse que em razão do declínio de 36% detectado neste primeiro 
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trimestre os licenciamentos em pesados deverão atingir entre 52 e 55 mil unidades 

em 2016. 
 

No ano passado, as vendas de caminhões alcançaram mais de 70 mil unidades. 
“Mesmo com uma melhora no quadro político, não dá mais tempo para recuperar essa 
queda do primeiro trimestre. Este ano esperamos que seja de recuperação, lenta, mas 

haverá uma recuperação caso as incertezas políticas e econômicas sejam sanadas”, 
diz Alouche. 

 
O diretor de vendas de caminhões da Scania, Victor Carvalho, também acredita numa 
queda de 10% no mercado este ano. Um dos fatores é a falta de previsibilidade dos 

investidores por causa do caos político que se instalou em Brasília.  
 

“Sofremos muito no ano passado com o adiamento de compras de frotistas e por isso 
perdemos participação de mercado. O que fizemos foi nos voltarmos um pouco mais 
para o varejo, a fim de poder minimizar o impacto. Mas acredito que ao menor sinal 

de melhora no cenário político a confiança do investidor será retomada e com ela o 
mercado. Há hoje um represamento de vendas por conta da crise”, ressalta Carvalho.  

 
Outro que prevê queda nos licenciamentos de caminhões é o diretor de vendas e 

marketing da Mercedes-Benz, Ari de Carvalho. O executivo acredita que o mercado 
deverá alcançar 62 mil unidades, mesma estimativa realizada pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Carvalho, no entanto, faz uma 

ressalva: se ocorrer uma mudança na conjuntura política, esse quadro poderá 
melhorar. 

 
"Haverá a volta da confiança e com ela os pedidos que estão parados nas 
transportadoras. Há espaço para crescer, mas o empresário espera a resolução de 

todos esses problemas para decidir pelo investimento", afirma o executivo.  
 

Um dos mais otimistas e esperançosos é o diretor de operações da Ford Caminhões, 
João Pimentel. Para ele, o mercado deverá se manter este ano.  
 

"Retomamos o terceiro lugar nas vendas no ano passado e os investimentos que foram 
feitos se demonstraram eficazes. Acredito que vamos melhorar nossa posição, mesmo 

com o mercado estável este ano”, ressalta Pimentel.  
 
INVESTIMENTOS  

 
Mesmo com o mercado em retração desde 2014, as montadoras de veículos pesados 

vêm investindo em produtos e melhora da capacidade produtiva. A Scania, por 
exemplo, vai aplicar somente neste ano R$ 400 milhões em sua linha em São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista.  

 
A ideia, segundo Victor de Carvalho, é adequar a fábrica, principalmente a área de 

pintura, para receber os novos caminhões Euro VI que serão produzidos aqui, 
inicialmente para exportação. "Normalmente, investimos R$ 100 milhões por ano na 
unidade brasileira.  

 
Este ano vamos acelerar esses aportes para receber os novos modelos e também 

equacionar um gargalo que tínhamos na área de pintura”, diz Carvalho. As obras já 
começaram, mas o executivo não informou qual o prazo para a conclusão dos 
trabalhos.  



A MAN, a Iveco e a Mercedes também anunciaram que vão manter os investimentos, 

mesmo em tempo de crise. O vice-presidente da Iveco, Marco Borba, diz que as atuais 
taxas de financiamento hoje praticadas no Brasil, TJLP, têm condições de manter o 

nível atual de vendas do mercado.  
 
CONCORRÊNCIA 

 
O diretor de vendas de caminhões da Volvo do Brasil, Bernardo Fedalto, acredita que 

a entrada de novos players no mercado brasileiro não será um problema. "Ter novos 
competidores é bom para estimular o mercado. Um mercado mais aberto e livre é 
mais desafiador”, diz, citando como exemplo a holandesa DAF, que já tem uma 

unidade produtiva no Brasil. 
 

Pós-venda e exportação vão segurar autopeças 
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Com queda de faturamento em 2015 na ordem de 42% e expectativa de retração de 

mais 18% em 2016, a indústria de autopeças nacional terá de se reinventar para 
permanecer viva diante do cenário atual. O tema foi debatido durante o VII Fórum da 

Indústria Automobilística, realizado por Automotive Business no Golden Hall do WTC 
na segunda-feira, 28.  
 

Para os participantes do painel “Revigorando a Cadeia de Suprimentos”, David Wong, 
diretor da AT Kearney, Maurício Muramoto, diretor da Deloitte, e Paulo Butori, ex-

presidente e atual conselheiro do Sindipeças, enquanto a atual situação política do País 
não se resolver será difícil voltar a ter um cenário econômico positivo.  
 

O painel contou com a participação do público por meio de pesquisa interativa que 
revelou dados interessantes como a expectativa de inflação, que para a maioria deverá  

ficar acima de 8% este ano (67% acreditam que ficará entre 8% e 11% e 24,6% 
acham que ficará acima de 11%).  
 

Como consequência, poucos acreditam que as vendas de veículos zero-quilômetro vão 
superar os 2,5 milhões de unidades este ano. Para 55,7%, as vendas serão inferiores 

a 2 milhões de unidades. Isso, segundo a audiência, afetará igualmente montadoras 
e autopeças, com maior tendência de prejudicar mais as autopeças, que sofrem com 

margens reduzidas no fornecimento, baixa demanda e excesso de tributos na cadeia.  
 
A pesquisa interativa mostra também que a ociosidade nas empresas do setor 

automotivo será alta. Para 35,3% dos participantes será inferior a 40%, para 33,7% 
estará entre 40% e 50%, para 19,1% entre 50% e 60% e para 11,9% ficará acima 

dos 60%. 
 
Com relação ao Inovar-Auto, a maior parte do público (50,9%) estima que o programa 
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até agora não trouxe vantagens, mas o que realmente chama a atenção é que apenas 

2,5% acreditam que trouxe benefícios para as autopeças.  
 

CAMINHOS 
 
Os executivos participantes do painel foram unânimes na opinião de que o caminho 

para driblar a crise é investir no mercado de reposição. A pesquisa interativa mostrou, 
porém, que essa é uma realidade para apenas 36% dos presentes no auditório. “Quem 

trabalha só com reposição está bem”, afirma Butori. “É importante trabalhar o setor e 
torná-lo mais representativo dentro da empresa”, diz Muramoto.  
 

Além de trabalhar mais pelo mercado de reposição, os executivos defendem a 
estratégia de ampliar as exportações como forma de vencer a crise. Para as pequenas 

e médias empresas, que não dispõem de expertise, uma alternativa é, segundo 
Muramoto, buscar trabalho conjunto com as montadoras.  
 

Paulo Butori recorda que o Sindipeças conta com serviço de trading para dar suporte 
a quem não tem essa competência.  

 
INVESTIMENTO E EMPREGO 

 
O nível de investimentos também foi tratado no debate, uma vez que a pesquisa 
interativa mostrou que quase 60% do público acredita em redução. Mas, segundo os 

executivos convidados, a indústria deve manter o nível de investimentos, tal como 
votaram 32% dos espectadores do painel.  

 
“Já caiu 60% em relação à média dos últimos anos”, diz Butori ao comentar que a 
previsão para este ano é de US$ 575 milhões, o que representa uma queda de 7,6% 

em relação a 2015.  
 

Wong, da AT Kearney, comenta que é preciso manter-se competitivo tecnologicamente 
para estar em linha com a concorrência internacional. “O que não pode ocorrer é ficar 
para trás como na década de 1980”, afirmou Wong.  

 
A recessão trará mais demissões na opinião de grande parte do público. Perto de 65% 

da audiência acredita em redução no nível de empregos no setor. Para Butori, Wong 
e Muramoto, o segmento de autopeças deve demitir ainda entre 5% a 10% da força 
de trabalho. “Pela atual situação é razoável”, avalia Wong.  

 
Apesar do cenário obscuro, Butori se mostra otimista em relação ao futuro. “Vamos 

sair dessa crise e temos capacidade de reagir rapidamente porque contamos com um  
mercado muito forte”, afirma. “É preciso, porém, que a situação política se resolva o 
quanto antes”, pondera o ex-presidente do Sindipeças. 

 

Setor automotivo recua quase 13 anos 
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Com a economia em recessão, as previsões para o mercado automotivo não são 
animadoras. Durante o painel “Previsões dos Consultores”, durante o VII Fórum da 

Indústria Automobilística, o consultor sênior da IHS Automotive, Fernando Trujillo, 
afirmou que para este ano a estimativa é de queda de 12,7% na produção das 
montadoras instaladas aqui, um total de 2,04 milhões de veículos. Com esse volume, 
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a indústria retrocede quase 13 anos. Em 2003, 1,82 milhão de unidades foram 

fabricadas no Brasil. 
 

“As vendas devem acompanhar o comportamento da produção. As exportações 
também não devem crescer neste ano, visto que o Brasil tem acordos automotivos 
limitados, principalmente com o México e com a Argentina, nossos maiores parceiros”, 

disse Trujillo durante o evento realizado na segunda-feira, 28, por Automotive 
Business no Golden Hall WTC.  

 
Segundo Trujillo, há segmentos que podem melhorar o desempenho das montadoras 
e, por isso, merecem mais atenção dessas empresas. O de utilitários esportivos, por 

exemplo, deverá representar 21% das vendas totais do mercado em 2023.  
 

“Outro dado a considerar é o volume de financiamentos desse tipo de veículo. Nos 
próximos anos os SUVs serão responsáveis por 38% das linhas concedidas pelas 
instituições financeiras. Isso quer dizer que se a montadora não tem um modelo nessa 

categoria é algo para se preocupar”, ressalta.  
 

No mercado de pesados, as perspectivas para as vendas também devem ser de queda 
expressiva. O diretor da Carcon Automotive, Carlos Reis, ressaltou que este ano os 

emplacamentos de caminhões devem atingir 65 mil unidades e os de ônibus outras 15 
mil. Em 2015, os licenciamentos foram de 71,65 mil caminhões e 16,79 mil ônibus. Já 
a produção deverá ser de 86 mil unidades de caminhões e 27 mil de ônibus. No ano 

passado foram fabricados 77,68 mil caminhões e 25,65 mil ônibus.  
 

“Se ocorrer qualquer melhora no cenário político e econômico neste ano essa 
expectativa pode melhorar. Os empresários estão aguardando as mudanças para 
decidir pela renovação de frota. Há espaço para isso. Afinal, 85% dos caminhões que 

foram comprados entre 2011 e 2012 estão com os contratos de financiamento 
vencidos.  

 
A decisão de compra não ocorre por conta das incertezas políticas e econômicas pelas 
quais o País está passando”, disse Reis. Em relação às exportações, segundo o 

consultor, este ano o volume deverá alcançar 24 mil unidades de caminhões e 12 mil 
ônibus. No ano passado, os embarques de pesados somaram 24,5 mil caminhões e 

11,4 mil ônibus.  
 
“O presidente da consultoria Jato Dynamics, Vitor Klizas, ressaltou, durante o evento 

o avanço das novas marcas no mercado brasileiro sobre as chamadas quatro grandes 
(Fiat, GM, Ford e Volkswagen). Segundo ele, em termos de valor, em 2013 essas 

quatro empresas representavam 57% do faturamento total no Brasil. No ano passado 
elas alcançaram apenas 48% do total dos licenciamentos. 
 

“Foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso mostra a mudança de comportamento do 
consumidor brasileiro, que prima por conforto e tecnologia”, diz Klizas. 

 

Março fica abaixo do esperado pela Anfavea 
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O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Moan, revelou que a média diária de emplacamentos em março ficou 
abaixo da expectativa da entidade:  
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“Esperávamos uma média mais alta que a de fevereiro, mas ela se manteve em nível 

semelhante”, disse o executivo na abertura do VII Fórum da Indústria Automobilística, 
realizado por Automotive Business no Golden Hall do WTC na segunda-feira, 28. 

 
Fevereiro teve 8,67 mil unidades vendidas por dia útil na soma de todos os segmentos 
(automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus).  

 
“O mês deve fechar com algo entre 165 mil e 175 mil veículos”, disse Moan. Fontes 

ligadas ao setor revelam que a queda no acumulado do ano estaria em cerca de 30% 
para automóveis e comerciais leves, em torno de 35% para caminhões e próxima a 
50% em ônibus.  

 
“Ainda é cedo para rever as projeções porque tivemos apenas um mês abaixo do 

esperado, é preciso esperar os números de abril e talvez os de maio”, pondera o 
presidente da Anfavea. 
 

Moan continua acreditando numa retomada do setor no quarto trimestre de 2016, mas 
reconhece as dificuldades do período presente: “A utilização da capacidade instalada 

neste começo de ano esteve em 46%. Nas fábricas de caminhões foi de apenas 18%. 
Isso põe em jogo a sobrevivência das empresas”, alerta.  

 
Moan recorda que as exportações do setor automotivo cresceram 26% neste início de 
ano, mas reconhece a forte dependência de embarques à Argentina e sabe que o país 

vizinho não apresentará desempenho elevado.  
 

“Estamos negociando um acordo. Não sabemos qual será o desfecho, mas é certo que 
não teremos liberdade total. O livre comércio é o nosso objetivo, mas num acordo de 
longo prazo podemos ter um ‘período de transição’”, conclui Moan. 

 

Com perdas das ações da Petrobras, lucro líquido do BNDES cai quase 30% 

 29/03/2016 - Fonte: Bem Paraná 
 

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) registrou lucro 
líquido de R$ 6,2 bilhões em 2015, uma queda de 29,7% em relação aos R$ 8,6 bilhões 
do ano anterior, informou o banco em comunicado nesta segunda-feira (28).  

 
O resultado com participações societárias foi negativo em R$ 5,4 bilhões, ante um 

valor positivo de R$ 2,865 bilhões em 2014 -uma retração de R$ 8,272 bilhões entre 
os anos. A perda com ações da Petrobras foi o principal responsável pela queda.  
 

Além do não pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio em 2015, ante 
uma contribuição de R$ 1,84 bilhão em 2014, a queda da cotação das ações da 

petroleira levou o BNDES a registrar perdas por impairment (reavaliação de ativos) no 
montante de R$ 7,35 bilhões (R$ 4,49 bilhões líquido de efeitos tributários) em 2015.   

 
"Desconsiderado o efeito do impairment da Petrobras, o lucro do BNDES seria de R$ 
10,684 bilhões em 2015, o mais elevado de sua história", disse a empresa em nota. 

O BNDES ressalta que as perdas por impairment são exclusivamente contábeis -já que 
não houve venda de ativos- e não afetam o caixa do banco.  

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/436066/com-perdas-das-acoes-da-petrobras-lucro-liquido-do-bndes-cai-quase-30


Quando as ações das empresas de capital aberto em que o BNDES tem participação 

caem, a fatia do BNDES nelas perde valor. Se as ações se recuperam, os ganhos 
contábeis são incorporados ao patrimônio líquido do banco.  

 
O BNDES informou ainda que houve aumento de 39,6% no resultado de intermediação 
financeira (empréstimos que o banco concede), alcançando R$ 18,691 bilhões. Outro 

indicador positivo foi a manutenção da inadimplência em nível baixo, de 0,06%, 
inferior à média do Sistema Financeiro Nacional, de 3,4%, "refletindo a alta qualidade 

da carteira de crédito do banco", afirmou em nota.  
 

Retomada do setor automotivo ocorrerá no quarto trimestre, prevê Anfavea 

 29/03/2016 - Fonte: Bem Paraná 

 
A indústria automobilística deve retomar o crescimento a partir do quarto trimestre 
deste ano, com a expectativa de melhora da economia, estima Luiz Moan Yabiku 

Júnior, presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores). As informações são da Agência Brasil.  

 
"Torço para que as questões políticas sejam rapidamente resolvidas e que parem de 
contaminar a economia, sem partidarismo, sem ideologia. Todos nós temos que pensar 

no país", declarou durante o 7º Fórum da Indústria Automobilística, na capital paulista. 
Moan, que deixa o cargo na Anfavea no próximo mês, disse ter consciência de que 

faria a gestão da associação durante um período de crise, uma vez que os altos e 
baixos do setor costumam ser cíclicos.  
 

"Já tínhamos ultrapassado, em termos de crescimento, sete anos. Mas não podia 
imaginar uma crise tão profunda como estamos vivendo". Os resultados de vendas 

absolutas no mês de março ficaram abaixo da expectativa com o agravamento da crise 
econômica, afirmou.  
 

Segundo ele, o setor deverá fechar com 20% a 25% de aumento em relação a 
fevereiro, um desempenho ruim -em fevereiro, o feriado do carnaval e o menor 

número de dias úteis reduzem as vendas. "Nós erramos a previsão. A projeção incluía  
aumento na média diária [de vendas], o que não aconteceu", explicou. A projeção de 
crescimento de 8,1% nas exportações está mantida. A renegociação do acordo 

comercial com a Argentina, que vence em junho, leva expectativa ao mercado.  
 

"Queremos um acordo de longo prazo e que gere previsibilidade para ambos os lados.  
 
Neste momento, não sabemos qual o desfecho dessa negociação, estamos trabalhando 

para um acordo de livre comércio", declarou. O mesmo é esperado para o México, cujo 
acordo vence daqui a um ano e meio.  

 
Quanto ao emprego, Moan garantiu que as indústrias associadas têm buscado a 

manutenção dos postos de trabalho. Em fevereiro, 42 mil funcionários foram colocados 
no regime do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), lay off ou férias coletivas. 
Foram demitidos 15 mil trabalhadores. 

 
Os investimentos por parte das associadas, que se comprometeram a investir R$ 85 

bilhões no período de 2012 a 2018, também seguem mantidos. "Não houve recuo. Há 
preocupação com o cenário de médio prazo, mas não há dúvidas no longo prazo. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/436032/retomada-do-setor-automotivo-ocorrera-no-quarto-trimestre-preve-anfavea


Quando o mercado retomar, quem cortar investimento estará fora do jogo", disse 

Moan.  
 

Mercado reduz previsão de inflação no ano, mas amplia queda do PIB 

 29/03/2016 - Fonte: Bem Paraná 

 
 Pela terceira semana seguida, o mercado reduziu a projeção para a inflação em 2016 

e agora prevê que o índice oficial IPCA avançará 7,31% neste ano, contra estimativa 
de alta de 7,43% na leitura passada. As informações estão no Boletim Focus, divulgado 
nesta segunda-feira (28).  

 
Para 2017, a previsão para a inflação foi mantida em 6%, 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.  
 

A pesquisa semanal voltou a mostrar, no entanto, previsões de piora para a economia 
brasileira. Economistas e instituições financeiras ouvidos pelo Banco Central calculam 

que o PIB (Produto Interno Bruto) cairá 3,66% neste ano, contra estimativa anterior 
de 3,6%.  
 

Há quatro semanas, a retração projetada era de 3,45%. Para o próximo ano, o 
crescimento foi cortado de 0,44% para 0,35%. Os economistas reduziram também, 

mais uma vez, a projeção para o dólar no ano.  
 
Agora, veem a taxa de câmbio encerrando 2016 a R$ 4,15, ante R$ 4,20 na semana 

anterior e R$ 4,35 há quatro semanas. Em 2017, a perspectiva foi reduzida de R$ 4,30 
na semana passada para R$ 4,20 nesta pesquisa.  

 
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%.  
 

Em meio à crise, microfranquias crescem 12,8% no Brasil 

 29/03/2016 - Fonte: Bem Paraná 

 
Em tempos de crise econômica e redução na oferta de emprego, empreender pode ser 

uma alternativa para assegurar uma renda. Nesse cenário, as microfranquias têm 
despontado como um caminho para quem não dispõe de tanto capital para aplicar. 
 

A característica desse modelo de negócio é exigir investimento inicial pequeno, de até 
R$ 80 mil. Números da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram um 

aumento do interesse pelo sistema nos últimos anos. 
 
De acordo com a ABF, em 2011 havia 336 redes classificadas como microfranquias no 

país. Em 2012, o número passou a 368, uma alta de 9,5%. No ano de 2013, o total 
de microfranquias atingiu 384, crescendo 4,3% e, por fim, em 2014, chegou a 433, 

com crescimento de 12,8% ante o ano anterior.  
 
A entidade ainda não fechou os dados de 2015. O diretor de Relacionamento e Mercado 

da ABF, Cláudio Tieghi, diz que o segmento de franquias cresce em momentos de crise. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/435993/mercado-reduz-previsao-de-inflacao-no-ano-mas-amplia-queda-do-pib
http://www.bemparana.com.br/noticia/435942/em-meio-a-crise-microfranquias-crescem-128-no-brasil


“Historicamente o franchising se beneficia nesses momentos, no sentido de aumentar 

o fluxo de pessoas interessadas em empreender, ter o próprio negócio”, afirma Tieghi. 
Segundo ele, o fenômeno das microfranquias, intensificado nos últimos dez anos, 

ganha apelo especial com a queda do emprego. De acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, em 
2015 o Brasil fechou 1,54 milhão de vagas formais. 

 
“A microfranquia é uma opção para pessoas com perfil técnico ou de gerente. Ela se 

equipara a uma oportunidade de substituição do emprego. Em vez de estar em uma 
empresa trabalhando, [o franqueado] pode desempenhar essas funções em casa. Ele 
pode também projetar e sair da realidade de microfranquia. Pode ter várias unidades 

no país ou migrar para uma franquia tradicional”, afirma. 
 

No entanto, segundo ele, dedicação e disposição para trabalhar são quesitos 
fundamentais para quem deseja se aventurar com o modelo. “O que é mandatório na 
microfranquia é o total envolvimento da pessoa. Ela vai passar a fazer o trabalho em 

modalidade empreendedora. Muitas vezes nem tem funcionários ou tem poucos. A 
microfranquia é um negócio enxuto”, explica. 

 
Para o casal Alessandra de Oliveira Janiques, 40 anos, e Renato Janiques, 61, o modelo 

pequeno e acessível foi ideal para realizar o sonho dela de ter o próprio negócio. 
Alessandra trabalhava como corretora de seguros e Renato estava se aposentando do 
Senado Federal. Alessandra, então, foi em busca de algo que pudessem tocar juntos 

em Brasília. 
 

“A gente queria uma renda extra e uma ocupação para ele e para mim. Eu procurei, 
pesquisei, olhei vários ramos”, relata ela, que acabou se decidindo pela rede de 
lavanderias Lava e Leva, microfranquia com investimento total a partir de R$ 35 mil. 

Um fator determinante para a escolha foi tratar-se de atividade no ramo de serviços. 
 

 “Eu acho que, em época de crise, o serviço é a única coisa que as pessoas não deixam 
de fazer. Outro motivo foi a aprovação da PEC [Proposta de Emenda à Constituição] 
das domésticas. Mandaram um monte de empregada doméstica embora e lavar a 

roupa é complicado para a pessoa que trabalha. Pensei que, se a gente tivesse algo 
de qualidade, com baixo custo, logo estaria todo mundo aqui. Hoje, com oito meses 

de funcionamento, a gente tem mais de 100 clientes”, comemora Alessandra. 
 
Para ela, ao ofertar empregos, o negócio também ajudou pessoas atingidas pela crise. 

“Tenho seis funcionários. Uma que estava sem emprego há nove meses, outra, há 
mais de dois anos. Em um momento em que houve demissões por causa da crise, a 

gente conseguiu contratar”, orgulha-se. Renato Janiques destaca o valor acessível da 
microfranquia. “O preço em si, o valor em maquinário, em insumos, é muito viável. 
Hoje estamos muito bem-sucedidos”, diz. 

 
Alternativa - A biomédica Juliana Reis Burjack, 35 anos, investiu em uma 

microfranquia por considerar o negócio uma alternativa melhor que o mercado em sua 
área no setor privado. “O biomédico, se não tiver muitas especializações, um 
doutorado, fica apenas em faculdades privadas e isso é muito instável. Na área 

laboratorial é bom, mas você ganha pouco. Por isso, optei pela franquia”, conta ela, 
que escolheu a rede de esmalterias Turquesa. A empresa permite aos franqueados 

investimento a partir de R$ 80 mil, incluindo taxa de franquia, reforma, treinamento 
e outros gastos. 
 



“Uma das áreas de habilitação da biomedicina é estética. É uma área com grande 

potencial. Na crise, você pode até diminuir, mas não deixa de fazer [tratamentos de 
beleza]”, opina Juliana, que estará à frente de uma unidade da Turquesa em Águas 

Claras, cidade a cerca de 20 quilômetros da área central de Brasília. A nova empresa 
começa a funcionar em abril. Juliana dedicará os dias a tocar o negócio e as noites às 
aulas que dá como parte do mestrado em Microbiologia. 

 

Contas de luz terão bandeira verde em abril, sem acréscimo para o 
consumidor 

 29/03/2016 - Fonte: r7 
 

 
 
A partir de 1º de abril, a bandeira tarifária das contas de energia elétrica será a verde 

e não haverá nenhum acréscimo de valor para os consumidores. A bandeira que vai 
vigorar no próximo mês foi decidida nesta terça-feira (29) em reunião da diretoria da 
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). 

 
Segundo a agência, a mudança da bandeira tarifária foi decidida diante da simulação 

dos custos de geração e distribuição de energia elétrica e do superávit acumulado nos 
últimos meses nas contas do sistema de bandeiras. 
 

Desde que foi implementado o sistema de bandeiras tarifárias em janeiro de 2015, até 
fevereiro de 2016, a bandeira se manteve vermelha. Em março, passou para amarela. 

 
O aumento de chuva neste ano, que melhorou o volume dos reservatórios das 
hidrelétricas, aliado à redução da demanda e à inclusão de novas usinas no sistema 

elétrico brasileiro, possibilitou a mudança das bandeiras tarifárias nos últimos meses. 
A cor da bandeira indica se a energia custa mais ou menos, em função das condições 

de geração de eletricidade. 
 
“Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor 

informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente”, informa a Aneel. 
Segundo a agência, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas 

uma forma diferente de cobrar um valor que era incluído na conta de energia, sem 
acréscimo no reajuste tarifário anual das distribuidoras. 
 

Crise provoca o fechamento de 4,4 mil fábricas em São Paulo em um ano 

 29/03/2016 - Fonte: O estado de S. Paulo 
 
A crise que paralisa a economia brasileira deixa um rastro de empresas desativadas. 

Só no Estado de São Paulo, 4.451 indústrias de transformação fecharam as portas no 
ano passado, número 24% superior ao de 2014, quando 3.584 fabricantes deixaram 

de operar, segundo a Junta Comercial. 

http://noticias.r7.com/economia/contas-de-luz-terao-bandeira-verde-em-abril-sem-acrescimo-para-o-consumidor-29032016
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O quadro se estende por todo o País, formando um cemitério de fábricas de variados 
setores, muitas delas fechadas definitivamente, algumas em busca de alternativas 

para voltar a operar e outras à espera de compradores. 
 
Muitos trabalhadores demitidos não receberam salários e rescisões. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre novembro e janeiro, a 
indústria brasileira fechou 1,131 milhão de vagas, número recorde para um trimestre. 

 
"As fábricas fechadas e os empregos perdidos viraram pó; não há como reverter esse 
quadro nos próximos anos", diz Fabio Silveira, diretor de pesquisas econômicas da 

consultoria GO Associados. 
 

Algumas das fabricantes foram líderes em seus segmentos, mas não resistiram à 
queda da demanda e aos altos custos de impostos, energia, juros elevados e à falta 
de investimentos que secaram, em parte, em razão da queda da confiança no País, 

somado a erros administrativos e estratégicos. 
 

A desativação de indústrias segue em níveis alarmantes neste ano. Um exemplo é o 
da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde, só na semana passada, 

ocorreram anúncios de encerramento de atividades produtivas das metalúrgicas 
Eaton, Maxion e Randon. 
 

"O mercado de implementos rodoviários teve retração de 50% e não há perspectivas 
de mudança de cenário no curto prazo", informa Daniel Ely, diretor de Recursos 

Humanos da Randon, que atualmente emprega 130 pessoas, mas já teve mais de mil, 
segundo o sindicato local. 
 

Após venda, grupo fecha as portas 

 29/03/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
Para tentar salvar a metalúrgica Corneta, fundada em São Paulo por seu avô há 80 
anos, o empresário Christian Bennecke contratou, no fim do ano passado, uma 

consultoria de gestão para administrar a empresa, que emprega atualmente cerca de 
280 funcionários, e colocar as contas em ordem. 

 
O trabalho culminou com a venda da fabricante de ferramentas e autopeças de Osasco 

(SP) em agosto, ao grupo de investidores BL Investimentos. 
 
“Inicialmente eles disseram que iriam investir na empresa, mas fizeram o contrário”, 

afirma Jorge Nazareno, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco.  
 

Segundo ele, os funcionários entraram em férias coletivas no início de dezembro e, ao 
retornarem em janeiro, foram informados de que a fábrica seria fechada. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-provoca-o-fechamento-de-mais-de-4-mil-fabricas-em-sao-paulo-em-um-ano,10000023406


A Corneta fornecia componentes para grandes fabricantes de motocicletas, como 

Honda e Yamaha. O setor de duas rodas registrou queda de 11% nas vendas no ano 
passado. 

 
Os funcionários estão sem receber salários desde dezembro, assim como os valores 
da rescisão. Em reunião na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) ficou acertado o 

pagamento dos valores em até 22 parcelas, que começaram a ser pagas neste mês. 
A BL não quis falar sobre o caso. 

 
Em janeiro, outra metalúrgica, a Unimol, fabricante de molas de compressão e outros 
itens em São Paulo, fechou as portas e não pagou salários e rescisão de seus 35 

funcionários. 
 

Fundada em 1985, a empresa tinha grandes grupos entre seus clientes, como Alcoa, 
Dana, Siemens e TRW. O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Francisco 
de Assis do Nascimento, afirma que, ao serem dispensados, os trabalhadores foram 

orientados pela chefia a buscar seus direitos na Justiça. 
 

A entidade move atualmente ação na Justiça do Trabalho. Nenhum representante da 
empresa foi localizado. 

 

‘Não há sinal de melhora’- Randon fecha planta inaugurada em 1965 

 29/03/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo 

 

 
 
Nos últimos 20 meses, a fabricante de implementos rodoviários Randon operou nove 

meses com semana de quatro dias na fábrica de Guarulhos (SP), inaugurada em 1965. 
Também houve quatro períodos de férias coletivas de 10 a 30 dias e emenda em todos 
os feriados. 

 
“Como não vemos um cenário de recuperação, não vimos alternativa a não ser 

paralisar a produção”, diz Daniel Ely, diretor de RH. As áreas de entrega de produtos 
e comercial serão mantidas. O grupo também tem fábricas em Caxias do Sul (RS), 
Joinville (SC) e na Argentina. 

 
No início de 2015 a Randon tinha 400 funcionários em Guarulhos, e agora tem 130. O 

Sindicato dos Metalúrgicos negocia com a empresa o pagamento de seis salários extras 
e benefícios para o pessoal que será demitido em abril, mas diz que a empresa resiste 
em aceitar a proposta. 

 

Ocupação em fábricas fechadas 

 29/03/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Após processo de recuperação judicial mal sucedido, a Mabe, fabricante de linha 
branca, pediu falência em fevereiro e fechou as fábricas de geladeiras Continental em 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-sinal-de-melhora,10000023416
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Hortolândia e de fogões Dako em Campinas, ambas no interior de São Paulo. Os 2 mil 

funcionários estão com salários atrasados desde dezembro e também não receberam 
as rescisões. Há mais de um mês, um grupo deles ocupa as fábricas. 

 
“Só vamos sair se a massa falida (a Capital Administradora) pagar todos os direitos 
ou retomar a produção com o efetivo completo”, diz o presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos, Sidalino Orsi Júnior. Só a dívida trabalhista soma R$ 19 milhões. 
 

A Capital pretende retomar a produção, mas só com 500 funcionários. A Justiça 
determinou a desocupação da fábrica de Hortolândia e a qualquer momento a Polícia 
pode entrar no local para retirar os trabalhadores. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Sem emprego e com rescisão parcelada 

 29/03/2016 - Fonte: EM.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tradicional fabricante de produtos têxteis, a Polyenka, instalada em Americana (SP) 
há 45 anos, já foi uma das maiores empresas do ramo de filamentos de poliéster no 

País e chegou a empregar 2 mil pessoas no fim dos anos 90. Em janeiro, encerrou 
atividades e fez um acordo com os atuais 350 funcionários para parcelar o valor das 

rescisões. 
 
A empresa estava em recuperação judicial desde 2006 e, segundo o advogado Geraldo 

Gouveia operava com “significativo prejuízo”, principalmente após a queda de 30% 
nas vendas registrada nos últimos meses. 

 
“O principal insumo usado na produção (polímero químico) é importado e ficou mais 

caro com a alta do dólar, além do custo da energia e da mão de obra”, explica Gouveia. 
 
Ele diz que a Polyenka pertencente a um grupo de empresários brasileiros e busca 

alternativas para retomar atividades, seja para atender apenas sob encomenda, 
terceirizar parte das atividades ou apenas importar e revender. “Tudo vai depender 

dos rumos do País.” 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/28/internas_economia,747742/sem-emprego-e-com-rescisao-parcelada-no-interior-de-sp.shtml


Em Jacareí (SP), a Rhodia fechou a fábrica de fios têxteis de poliamida em abril do ano 

passado e concentrou a produção desse item na filial de Santo André (SP). Os 130 
funcionários demitidos, segundo a empresa, receberam bônus extras de acordo com 

o tempo de trabalho. 
 
A multinacional francesa informa que o fechamento “é resultado do cenário econômico 

de forte queda do consumo de produtos industrializados, que acarretou redução das 
vendas de fios de poliamida”. Também alega que, ao longo dos últimos anos, houve 

acréscimo substancial dos custos de produção, agravados em 2015 pelo aumento do 
preço da energia. 
 

Empresa ainda deve salários 

 29/03/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

 
 
Os 770 trabalhadores da Metalúrgica de Tubos de Precisão (MTP), fechada há pouco 
mais de um ano em Guarulhos (SP) ainda esperam pelo pagamento integral dos 

salários, diz o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Josinaldo José de Barros. 
“A empresa estava pagando em parcelas, mas parou.” 

 
A MTP fornecia peças para fabricantes de automóveis e de motocicletas, segmentos 
cujas vendas despencaram. Barros, contudo, também credita o fechamento “a 

problemas de gestão”. A empresa está na cidade há pelo menos 50 anos e já passou 
por vários proprietários. 

 
A gigante no ramo de autopeças Delphi fechou duas fábricas no ano passado, em 
Mococa (SP) e Itabirito (MG), e este ano encerra a transferência da unidade de Cotia 

(SP)para Piracicaba (SP). Ao todo, 1,7 mil trabalhadores perderam o emprego. O grupo 
ainda tem 11 unidades fabris no País. 

 

Na Proema, pedidos caíram 50% 

 29/03/2016 - Fonte: EM.com 
 

Quando a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Proema, fabricante de 
autopeças, a fábrica de Diadema e uma de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, 
já estavam fechadas. O grupo tinha entre os clientes a Fiat, GM, Honda e Mercedes-

Benz. 
 

Faturava R$ 500 milhões por ano, mas desde 2014 as encomendas caíram mais de 
50%. Os 750 funcionários foram demitidos sem receber as rescisões. Segundo o 
Sindicato dos Metalúrgicos, a dívida salarial soma R$ 35 milhões. O diretor da Proema 

não foi localizado. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresa-ainda-deve-salarios,10000023413
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A Maxion, que produz rodas automotivas em Guarulhos (SP) há 57 anos, vai desativar 

a linha produtiva até o fim do ano. A fábrica já empregou 3 mil pessoas, informa o 
Sindicato dos Metalúrgicos, e hoje tem 500. A entidade negocia um pacote salarial 

para as demissões. A empresa alega que vai transferir apenas algumas linhas. 
 

Duas fábricas fechadas em 2015 

 29/03/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo 

 

 
 

A queda das vendas de componentes elétricos (chicotes) para seus principais clientes 
– as fabricantes de caminhões, ônibus e tratores –, levou a PK Cables do Brasil a 

fechar, em dezembro, a fábrica de Curitiba (PR). 
 
Em maio, o grupo de origem finlandesa que atua no Brasil há 17 anos já tinha 

encerrado as atividades da filial de Itajubá (MG). As duas unidades empregavam 1,1 
mil trabalhadores (500 em Itajubá e 600 em Curitiba). Agora a companhia mantém 

apenas a fábrica de Campo Alegre (SC). 
 
O Sindicato dos Metalúrgicos do Paraná informa que negociou a dispensa dos 

trabalhadores locais, que receberam participação nos resultados de R$ 12 mil cada 
um, além de três meses de vale mercado e plano médico. Nenhum representante da 

empresa foi localizado na semana passada para falar sobre o assunto. 
 
Em junho, em entrevista ao Estado, o responsável pelo setor de Recursos Humanos 

da PK Cables, Celso Silva, havia confirmado o fechamento das duas unidades, mas, 
segundo ele, a fábrica de Curitiba seria mantida até março deste ano. 

 
Na época, ele informou que as encomendas tinham caído 45% e não havia alternativa 
se não a concentração das atividades em uma única unidade. “Passamos por 

dificuldades em 2008, mas a crise atual é muito mais forte”, disse ele. 
 

No ano passado, a produção de caminhões caiu 47,1% em relação aos números de 
2014, enquanto as de ônibus tiveram redução de 34,7%. O segmento de maquinas 
agrícolas apresentou recuo de 32,8%, segundo dados da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 

Nos dois primeiros meses deste ano o cenário segue crítico, com redução acumulada 
de 40,7% na produção de caminhões, de 45,2% na de ônibus e de 52% na de 
máquinas agrícolas. 

 
 

 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-provoca-o-fechamento-de-mais-de-4-mil-fabricas-em-sao-paulo-em-um-ano,10000023406


Indústria brasileira vive clima de desalento 

 29/03/2016 - Fonte: Brasil Econômico 
 

A produção industrial brasileira acumula queda de 8,7% nos últimos 12 meses até 
janeiro. É o maior recuo desde novembro de 2009, de acordo com dados da Pesquisa 

Industrial Mensal Produção Física Brasil (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

 
Embora em janeiro tenha ocorrido um leve crescimento de 0,4% em relação a 
dezembro de 2015 – interrompendo um ciclo de sete meses seguidos de quedas –, 

não há esperanças de uma recuperação consistente para o ano. 
 

Com isso, a expectativa de analistas é que prossigam o fechamento de empresas em 
diversos segmentos da economia e as demissões de trabalhadores. 
 

Na opinião de Pedro Wongtschowski, presidente do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), entidade que reúne vários dos maiores industriais 

do País, “o cenário da indústria para os próximos dois anos depende muito do que vai 
ocorrer com a economia” ao longo do ano. 
 

Estudo recente do Iedi constata que a indústria brasileira teve o pior desempenho 
entre as principais economias globais no quarto trimestre de 2015. 

 
A produção nacional recuou 12,4% na comparação com igual período do ano anterior, 
desempenho muito inferior ao da produção mundial, que registrou crescimento de 

1,9%. 
 

A produção da Rússia, país que também passa por grave crise econômica, teve queda 
de 5,7% no quarto trimestre. No Chile, houve recuo de 1,5%, e na Argentina de 0,9%. 
O México apresentou crescimento de 2,2%. Na América Latina como um todo, a queda 

foi de 4%. 
 

Ajuste no emprego intensificará demissões, e setor de serviços será mais 

afetado 

 29/03/2016 - Fonte: Diário de Pernambuco 

 
Os dados sobre desemprego divulgados nesta semana revelam uma mudança do perfil 

do ajuste no mercado de trabalho brasileiro, reflexo direto da recessão econômica. As 
estatísticas apontam para o aumento no número de demissões em 2016, além do 
encolhimento ainda maior na renda dos trabalhadores.  

 
Economistas ouvidos pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, 

afirmam que este movimento se dará principalmente porque o setor de serviços, que 
se manteve resiliente por muitos meses, dá sinais mais evidentes de fraqueza.  

 
Por contratar grandes contingentes de trabalhadores, a deterioração do emprego neste 
segmento será determinante para o avanço da taxa de desocupação para a casa dos 

12% ainda neste ano. 
 

Na passagem de janeiro para fevereiro, o desemprego avançou de 7,6% para 8,2% 
nas seis principais regiões metropolitanas do País, segundo dados da Pesquisa Mensal 

http://economia.ig.com.br/2016-03-28/industria-brasileira-acumula-quedas-e-vive-clima-de-desalento.html
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do Emprego (PME), divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
 

Segundo Natalia Cotarelli, economista do banco ABC Brasil, a queda cada vez mais 
forte na atividade econômica é a responsável pelo maior número de cortes de 
empregados. Em fevereiro, a população ocupada caiu 3,6% na comparação com igual 

mês de 2015, um tombo recorde. "Isso mostra que a recessão deve impactar o 
emprego neste ano de forma muito mais negativa do que aconteceu no ano passado", 

estima Natália. 
 
Por trás do aumento nas demissões, está a desaceleração mais intensa no setor de 

serviços. Por ser intensivo em mão de obra, a deterioração deste segmento acarretará 
no fechamento ainda maior de vagas nos próximos meses.  

 
O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, considera que esta é uma mudança 
no perfil do ajuste que o mercado de trabalho atravessa, já que ao longo de 2015, a 

alta na taxa de desocupação foi resultado, principalmente, da maior quantidade de 
pessoas procurando emprego, expandido a População Economicamente Ativa (PEA). 

 
Para Vieira, as demissões devem crescer nos próximos meses devido ao cenário de 

forte incerteza ligado às indefinições dos rumos políticos do País. Rafael Leão, 
economista-chefe da Parallaxis Consultoria, concorda e considera que o ajuste no 
emprego seguirá "a pleno vapor" ao longo do primeiro semestre e afetará a renda dos 

brasileiros ainda com mais força. "Em fevereiro, todos os oito segmentos da atividade 
registraram queda na renda média na comparação anual", destacou. 

 
De acordo com o IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores recuou 1,5% na 
margem e despencou 7,5% na comparação com fevereiro de 2015. Já a massa de 

rendimento médio real habitual dos ocupados foi estimada em R$ 50,8 bilhões em 
fevereiro, número 11,2% inferior ao do mesmo mês do ano passado.  

 
"Isso representa cerca de R$ 7 bilhões a menos circulando nas seis capitais 
pesquisadas pela PME", calcula o economista-chefe da Parallaxis. A pesquisa abrange 

as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, 
São Paulo e Recife. 

 
Natália, do banco ABC Brasil, considera que o recuo na renda reforça a percepção de 
que a situação do brasileiro é "bastante complicada", mesmo para aqueles que 

continuam empregados.  
 

A especialista, pondera, no entanto, que a queda da renda tem sido mais intensa nas 
metrópoles que no interior. Em contraste com a retração de 7,5% na comparação 
interanual revelada pela PME, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad) 

Contínua mostrou uma diminuição de 2,0% na renda média no trimestre encerrado 
em dezembro de 2015, o último dado disponível, ante igual período de 2014. 

 
A partir do próximo mês não será mais possível comparar a situação do mercado de 
trabalho das metrópoles com a do País como um todo. As informações de fevereiro 

foram as últimas divulgadas da PME, que passa a ser substituída pela Pnad Contínua, 
que conta com informações de 3,5 mil cidades do País.  

 
O desemprego medido por este levantamento ficou em 9,0% no quarto trimestre de 
2015. Rafael Leão, da Parallaxis, estima que a taxa deve atingir o pico de 12,0% em 



novembro deste ano e se estabilizar em um nível elevado no segundo trimestre do 

ano que vem. 
 

Fábricas da Lifan e Nordex param no Uruguai 

 29/03/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A queda de vendas no Brasil resultou na paralisação total das linhas de montagem de 
veículos uruguaias da Lifan e da Nordex. Todos os funcionários de ambas as unidades, 

440 trabalhadores ao todo, estão no seguro-desemprego. A notícia foi divulgada pelo 
jornal uruguaio El Pais. A unidade da Lifan é responsável pela montagem do utilitário 

esportivo X60, o sedã LF 530 e a picape Foison. A Nordex produzia o caminhão Kia 
Bongo e modelos Geely.  
 

O gerente-geral da Lifan no Uruguai, Pablo Revetria, recorda que a produção estava 
parada havia algum tempo. Em fevereiro a Lifan do Brasil já havia confirmado a 

interrupção nas atividades, com funcionários cumprindo layoff ou em férias coletivas. 
O diretor comercial no Brasil, Jair de Oliveira, já temia medidas mais drásticas até abril 
e a empresa adiou o lançamento do utilitário esportivo X50 no Brasil para 2017. 

 
Segundo o gerente uruguaio da Lifan, a situação econômica, a crise política, a taxa de 

câmbio e a queda de vendas “tornaram-se problemas insustentáveis e a gestão da 
empresa na China decidiu parar a produção e enviar os trabalhadores para o seguro-
desemprego”. De acordo com a reportagem do El Pais, Revetria continua a monitorar 

a situação no Brasil e a enviar relatórios para a matriz chinesa à espera de uma nova 
resolução.  

 
A Lifan terá de lidar também com outras decisões: “É preciso definir se voltamos a 
produzir este ano e, em caso afirmativo, em que momento e com quantas pessoas. O 

fato é que o Brasil levará algum tempo para se recuperar. E quando a produção for 
retomada, sem dúvida será preciso menos gente do que tínhamos porque os volumes 

serão muito menores”, crê o gerente-geral. De acordo com a reportagem, 270 
trabalhadores foram enviados para o seguro-desemprego.  

 
O executivo reforça que os chineses continuarão presentes no Brasil e agora na 
Argentina (onde a Lifan começa a ingressar) e por isso manterão a fábrica uruguaia, 

só não se sabe quando recomeçará a produção, já que a Lifan teria um estoque capaz 
de abastecer o Brasil por sete ou oito meses.  

 
A situação da Nordex é semelhante. O diretor da empresa, Nelson Rebelo, informou 
ao jornal que a fábrica está parada, com seus 170 trabalhadores no seguro-
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desemprego. "A queda da economia brasileira nos levou a ficar sem atividade porque 

a maior parte da nossa produção vai para o Brasil, já que faz tempo que não 
exportamos para a Argentina e por isso estamos com estoque elevado”, disse o 

executivo.  
 
Na Nordex também não há a intenção de parar de produzir definitivamente. Rebelo 

disse que a situação atual é a mesma da Lifan, "mas com alta probabilidade de retomar 
a montagem de veículos em um par de meses".  

 
Segundo a Kia Motors do Brasil, a interrupção da montagem do Bongo no Uruguai é 
momentânea por causa da retração de mercado e será retomada assim que possível. 

O mesmo seria válido para os carros Geely, que são representados pelo mesmo grupo 
da Kia no Brasil.  

 
Em 2015 o Uruguai exportou 30,2% menos carros que no ano anterior. Os fabricantes 
de autopeças instalados no país também sofrem as consequências da crise brasileira. 

Os embarques para o Brasil no primeiro bimestre caíram quase pela metade em 
relação ao mesmo período de 2015, de US$ 15,5 milhões para US$ 8,6 milhões, de 

acordo com o Instituto Uruguay XXI. As exportações totais em 2015 (US$ 196,2 
milhões) recuaram 20,7%. 

 

Empresário do comércio vê piora nas expectativas e no momento atual, diz 

FGV 

 29/03/2016 - Fonte: R7 
 

A deterioração na confiança do empresário do comércio na passagem de fevereiro para 
março foi decorrente de uma piora tanto nas expectativas para o futuro quando na 
avaliação sobre a situação atual. Os dados são da Sondagem do Comércio, divulgada 

nesta terça-feira, 29, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 
 

O Índice da Situação Atual (ISA-COM), que retrata a percepção dos empresários em 
relação ao momento atual, recuou 1,2 ponto, para 62,3 pontos, o quarto menor valor 
da série histórica da pesquisa.  

 
O resultado teve impacto do quesito que mede o grau de satisfação com o volume de 

demanda atual, que despencou 6,5 pontos em março. 
 
Já o Índice de Expectativas (IE-COM), que mostra as perspectivas para os próximos 

meses, caiu 2,0 pontos ante fevereiro, para 73,3 pontos. A maior contribuição foi do 
indicador que capta o grau de otimismo com as vendas nos três meses seguintes, que 

diminuiu 2,5 pontos em março em relação ao mês anterior. 
 
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 1,7 ponto em março ante fevereiro, 

para 67,1 pontos. A Sondagem do Comércio de março coletou informações de 1.208 
empresas entre os dias 01 e 22 do mês. 

 

Aço Brasil prevê que siderúrgicas vão terminar o semestre com 11.332 
demissões 

 29/03/2016 - Fonte: R7 
 

O setor siderúrgico brasileiro terminará o primeiro semestre de 2016 tendo demitido 
mais 11.332 pessoas, estima o Instituto Aço Brasil, que representa as companhias do 
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setor. Os dados do diagnóstico incluem o desligamento de funcionários pela Usiminas, 

em Cubatão (SP), e a CSN, em Volta Redonda (RJ). No acumulado de 2014 e 2015 as 
companhias fecharam 29.740 postos de trabalho e suspenderam outros 2.296 

contratos de trabalho (o chamado lay off). 
 
Ao longo de 2014 e 2015 foram desativadas ou paralisadas 74 unidades 

siderúrgicas,sendo quatro alto-fornos, oito aciarias, 14 laminadores, cinco unidades 
de mineração, uma coqueria, uma sinterização. O diagnóstico foi divulgado nesta 

segunda-feira, 28, pela entidade, que reúne as companhias brasileiras do setor. A 
previsão é de fechamento de mais 23 unidades até o fim do primeiro semestre. 
 

As siderúrgicas estimam que 9.102 postos de trabalho deixaram de ser gerados nos 
últimos anos em função do adiamento de US$ 2,9 bilhões em investimentos em 2014 

e 2015. Ao fim de 2015 o setor siderúrgico empregava 109 mil pessoas. 
 

Montadoras de caminhões e ônibus reafirmam investimentos de R$ 2,78 
bilhões 

 29/03/2016 - Fonte: R7 

 
Executivos de montadoras de caminhões e ônibus que participam da sétima edição do 

Fórum da Indústria Automobilística, em São Paulo, confirmaram nesta segunda-feira, 
28, que os investimentos anunciados pelas empresas nos últimos anos estão mantidos, 
apesar da crise econômica. Somados, os valores de MAN, Iveco, Scania e Mercedes-

Benz alcançam R$ 2,78 bilhões. 
 

O maior montante é o da MAN, que planeja investir R$ 1 bilhão em ciclo que começou 
em 2011 e termina neste ano. A Mercedes-Benz vem em seguida, com R$ 730 milhões 
de 2015 até 2018. A Iveco confirmou aporte de R$ 650 milhões entre 2014 e 2016 e 

a Scania, de R$ 400 milhões somente em 2016. 
 

Representando a MAN, o executivo Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas, 
marketing e pós-vendas, afirmou que espera mais um ano de queda no mercado de 
caminhões no Brasil, para algo entre 52 mil e 55 mil unidades, contra 72 mil unidades 

em 2015. Segundo ele, com o mercado interno enfraquecido, há um plano da empresa 
de elevar as exportações, com o objetivo de que as vendas externas alcancem 30% 

da produção no Brasil, hoje variando entre 10% e 15%. 
 
Alouche disse ainda que a MAN segue estudando o projeto de iniciar produção na 

Argentina, mas que isso depende de qual acordo será assinado com o Brasil. "Não 
necessariamente precisamos de um acordo de livre comércio, mas pelo menos um 

refinamento do acordo atual", disse. 
 
O acordo automotivo entre Brasil e Argentina expira em junho deste ano. As 

montadoras brasileiras buscam o livre comércio. 
 

Brasil adere a acordo da OMC que pode incrementar comércio mundial em 

US$ 1 tri 

 29/03/2016 - Fonte: EM.com 

 
O diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, estimou 

que o comércio internacional terá incremento de R$ 1 trilhão quando o acordo global 
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aprovado na conferência realizada em Bali, na Indonésia, em dezembro de 2013, 

estiver implementado. 
 

Esse volume representa crescimento de pouco menos de 10% nas transações 
comerciais internacionais, que giram em torno de US$ 13 bilhões. A maior parte do 
aumento, segundo a OMC, beneficiará os países em desenvolvimento (US$ 730 

bilhões). 
 

O acordo foi ratificado nesta terça-feira, 29, pelo Brasil, o 72º país a fazer a adesão. 
Para entrar em vigor é necessária a ratificação por dois terços dos 162 membros da 
OMC (108 países). 

 
"Estamos chegando num momento em que a maioria dos países está concluindo esse 

trâmite interno nos parlamentos, congressos, executivos. Os trâmites são de tempos 
diferentes. Neste ano, já recebemos oito. Está acelerando um pouco", afirmou o 
embaixador, depois de se reunir com a presidente Dilma Rousseff. O tratado foi 

aprovado pela Câmara dos Deputados em fevereiro e pelo Senado em março deste 
ano. 

 
O objetivo do acordo é diminuir os custos e o tempo que a mercadoria fica na fronteira, 

"tempo morto" que onera as transações mundiais. Segundo Azevêdo, o custo das 
trocas comerciais deve cair 14,5% na média mundial.  
 

"O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes: na redução dos custos e do tempo 
para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada do país 

de destino. Os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os 
seus produtos também vão se beneficiar porque o custo da transação vai diminuir", 
explicou. 

 
Esse é o primeiro acordo da história da OMC, criada em 1995, em substituição ao 

antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt, da sigla em inglês). O último acordo 
comercial foi a Rodada Uruguai, concluída em 1994. Azevêdo disse que o tratado tem 
"DNA de última geração", com estrutura mais flexível para a implementação das 

exigências aos poucos pelos países e modelo a ser seguido em outros tratados.  
 

Custos industriais sobem 8,1% em 2015, diz CNI 

 29/03/2016 - Fonte: R7 

 
Os custos industriais continuaram subindo no último trimestre do ano passado, 
segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 28, pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI).  
 

O Indicador de Custos Industriais aumentou 3,3% no período em relação ao terceiro 
trimestre, desconsiderando os efeitos sazonais - foi o quinto trimestre consecutivo de 

alta. Em relação ao mesmo período de 2014, o indicador subiu 10%. No ano, a alta foi 
de 8,1%.  
 

Segundo a pesquisa, por conta da crise econômica enfrentada em 2015, a indústria 
não foi capaz de repassar para os preços todo o aumento de custos, sofrendo redução 

em sua lucratividade. 
 

http://noticias.r7.com/economia/custos-industriais-sobem-81-em-2015-diz-cni-28032016


 "Embora na média de 2015 a indústria tenha apresentado perda de lucratividade, no 

último trimestre essa tendência foi quebrada, com a indústria conseguindo elevar seus 
preços em 4,3% frente a um aumento de 3,3% nos custos industriais", afirmou.  

 
A pesquisa ainda relatou que a desvalorização do real frente ao dólar representou um 
ganho de competitividade dos produtos industriais nacionais frente aos produtos 

industriais importados ao longo de todo o ano. O levantamento mostrou ainda que os 
preços médios de produtos industriais importados, em reais, apresentaram aumento 

de 30,5% em 2015, frente ao aumento de 8,1% dos custos industriais.  
 
Segundo a CNI, só com capital de giro, os custos da indústria subiram 3,9% entre 

outubro e dezembro ante o terceiro trimestre. Os custos com tributo caíram 5,2% no 
trimestre na mesma base comparativa, e o custo com produção, que incluem as 

despesas com bens intermediários, com pessoal e energia, tiveram uma alta de 5,3% 
no período analisado.  
 

Entre os custos com produção, o que mais chamou a atenção foi o aumento de 5,7% 
nos bens intermediários importados. No caso da energia, o custo sofreu uma elevação 

de 10,7% ante o terceiro trimestre. 
 

Brasil precisa enfrentar crise para reparar economia, diz diretor da OMC 

 29/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O diretor-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio), Roberto Azevêdo, avaliou 
nesta terça-feira (29) que quanto mais rápido o Brasil conseguir enfrentar a sua crise 

política e conseguir "sair desse momento de turbulência" melhor será para a retomada 
do crescimento da economia do país.  

 
"A economia de qualquer país não existe em um vácuo. Ela existe em uma relação 
entre momento econômico e momento político. [...] O que é claro e evidente é que a 

estabilidade política é um componente importante para o crescimento econômico. 
 

Então, quanto mais rápido o Brasil sair desse momento de turbulência e de 
instabilidade, melhor para a economia e melhor para o país de forma geral", disse.  
 

Ele se reuniu nesta manhã com a presidente Dilma Rousseff, de quem recebeu a 
ratificação do governo brasileiro ao acordo de facilitação de comércio exterior de Bali, 

assinado na Indonésia em 2013. De acordo com Azevêdo, o instrumento reduzirá 
custos de importação e exportação em todo o mundo em até 14,5% do que é gasto 
hoje em dia.  

 
"Em termos globais, estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em US$ 1 

trilhão. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento e suas exportações 
deverão aumentar em torno de US$ 730 bilhões", explicou. De acordo com o diretor, 

a elevação representa quase 10% do que é atualmente comercializado entre todos os 
países do mundo.  
 

O Brasil é o 72º país membro da OMC a ratificar o acordo. Segundo Azêvedo, ele 
entrará em vigor quando 108 nações aprovarem a medida. Segundo a organização, 

as novas regras só podem valer quando dois terços de todos os 162 membros da OMC 
assinarem a medida. De acordo com o diretor, não há estimativa de prazo para isso 
acontecer.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1755114-brasil-precisa-enfrentar-crise-para-reparar-economia-diz-diretor-da-omc.shtml


"Estamos chegando a um momento em que a maioria dos países está concluindo esse 

processo interno de trâmite no Parlamento, no Congresso e no Executivo. Os trâmites 
são muito diferentes e demandam tempos diferentes. Estamos em um momento agora 

que vamos receber mais instrumentos. Em todo lugar em que eu passo, tenho recebido 
mensagens de que estão finalizando", disse.  
 

Sindicato teme nova demissão de até 12 mil na Petrobras 

 29/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Há cerca de um mês, começaram a circular na Petrobras informações sobre a abertura 

de novo plano de demissão voluntária (PDV).  
 

A empresa nega que já tenha tomado decisão nesse sentido, mas representantes dos 
trabalhadores dizem que os detalhes devem ser apresentados em breve ao conselho 
de administração.  

 
Com 78 mil empregados próprios, o corte pode chegar a 15%: fala-se na demissão de 

até 12 mil empregados.  
 
Entre 2014 e 2015, apesar dos elevados cortes em terceirizados, o número de 

empregados próprios da Petrobras caiu apenas 8,4%, ou 7.500 pessoas, resultado de 
um PDV lançado em 2014, ainda na gestão de Graça Foster.  

 
O novo plano incluiria também trabalhadores mais jovens –o primeiro alcançou quem 
já tinha tempo para pedir aposentadoria.  

 
Os sindicatos de trabalhadores da Petrobras defendem a busca de fontes alternativas 

de financiamento, como empréstimos com bancos chineses, para evitar adiamento de 
projetos, vendas de ativos e, assim, novas demissões.  
 

A Petrobras afirmou que "avalia regularmente suas políticas e programas voltados para 
a força de trabalho".  

 
A expectativa é que novos cortes atinjam também trabalhadores terceirizados, com a 
não renovação de contratos que estão para vencer nos próximos meses. 

 

9 causas da baixa integração logística na América do Sul 

 29/03/2016 - Fonte: Portal da Indústria - CNI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) enumerou os principais fatores que 
ajudam a explicar as dificuldades enfrentadas pelos países da região para a integração 

logística e da infraestrutura de transportes 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1755009-sindicato-teme-nova-demissao-de-ate-12-mil-na-petrobras.shtml
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http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/03/1,84548/9-causas-da-baixa-integracao-logistica-na-america-do-sul.html


A CNI recomenda que o processo de integração da América do Sul seja conduzido com 

mais pragmatismo e vontade política, com participação direta da iniciativa privada 
Nas últimas décadas, os governos dos países da América do Sul vêm se 

comprometendo politicamente com iniciativas para interligar o continente, mas poucos 
resultados concretos são observados.    
 

Programas como a Integração da Estrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) e o 
Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) estruturaram 

uma lista de projetos prioritários. No entanto, o ritmo de implementação tem sido 
baixo – apenas 4,5% do invesatimento nos 100 projetos foi concluído até 2014. 
 

O estudo da CNI Desafios para a Integração Logística na América do Sul, divulgado 
este mês, recomenda que o processo de integração seja conduzido com mais 

pragmatismo e vontade política, priorizando a coordenação bilateral em projetos de 
corredores de exportação, com a participação direta da iniciativa privada. Entre as 
causas que emperram a ligação entre nações sul-americanas, estão a falta de 

recursos, o desnível de renda entre países e a distinção entre prioridades. Confira as 
causas apontadas pelo estudo para a baixa integração logística na América do Sul e 

as possíveis soluções:  
 

1. Falta de recursos técnicos e financeiros 
Os programas voltados para a integração sul-americana carecem de pessoal e de 
verbas financeiras para colocar em prática projetos ambiciosos. A recomendação do 

estudo da CNI é que o programa de integração seja repensado para focar em objetivos 
que sejam mais viáveis. Há experiências concretas e esforços internacionais em curso 

na área de aduanas, por exemplo, que poderiam ser adotados na América do Sul sem 
a necessidade de grandes investimentos e com resultados no sentido de reduzir custos 
de frete e aumentar a frequência de viagens. 

 
2. Acordos conflitantes 

O excesso de acordos e as divergências entre normas regionais, nacionais e 
binacionais dificultam a atuação dos órgãos públicos e a atuação das empresas. A 
harmonização regulatória e a simplificação de procedimentos aduaneiros ajudariam no 

processo de integração. 
 

3. Assimetrias regulatórias/institucionais e conflitos entre operadores de 
transportes 
As regulações heterogêneas dificultam a realização de investimentos e limitam a 

utilização da infraestrutura já disponível. Além disso, a existência de conflitos de 
interesse entre os diferentes operadores de transporte, em países e modais distintos, 

dificulta a superação dos problemas de logística entre países. A remoção das barreiras 
que restringem a concorrência nos serviços de transporte de carga deve ser uma 
prioridade. 

 
4. Organização exclusivamente governamental 

A IIRSA e o Cosiplan funcionam como extensões dos governos nacionais, com pouca 
ou quase nula participação do setor privado ou da sociedade civil. Tais programas são 
extremamente dependentes dos orçamentos estatais. As fortes assimetrias, diferenças 

institucionais e o histórico de crises políticas precisam ser superados como condição 
para que os projetos prioritários saiam do papel. 

 
5. Políticas externas inadequadas 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/03/1,83132/infraestrutura-deficiente-reduz-potencial-de-exportacao-do-brasil-para-nove-dos-11-parceiros-comerciais-na-america-do-sul.html


A falta de autonomia e a fraca estrutura organizacional de programas de integração 

logística na América do Sul são resultado de políticas externas inadequadas. 
 

6. Países com prioridades diferentes 
Nem todos os países sul-americanos dão igual prioridade à construção de um “projeto 
regional”. Uma iniciativa importante seria focar o esforço inicial em um grupo menor 

de países com objetivos, modelos econômicos e níveis de desenvolvimento mais 
semelhantes. 

 
 
7. Nacionalismo e protecionismo 

Se, de um lado, Chile, Colômbia e Peru têm postura relativamente aberta em relação 
ao comércio exterior e à realização de acordos de livre comércio com outros países, 

Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela têm visões mais 
protecionistas. O nacionalismo tem favorecido os interesses voltados à preservação de 
reservas de mercado nacional para grupos já estabelecidos e dificultado a criação de 

um mercado regional de transporte de carga. 
 

8. Desníveis de renda e desequilíbrio entre custos e benefícios 
Os esforços para a integração no continente sofrem obstáculos devido a grande 

assimetria de renda e tamanho entre os países. Dessa forma, fez-se necessária a 
criação de mecanismos compensatórios para que a distribuição dos custos e benefícios 
de um projeto de infraestrutura entre duas ou mais nações seja mais equitativa. É 

importante também que as partes com mais recursos assumam papel de protagonismo 
na execução das obras de integração. 

 
9. Foco político reduziu prioridade dada a gargalos econômicos 
O eixo central de atuação da Unasul é a concertação política e geopolítica, e não a 

questão comercial da América do Sul. Recomenda-se que o processo de integração 
seja conduzido com mais pragmatismo, mais vontade política e menos politização. 

 

Siderurgia quer volta da alíquota de 3% para compensar impostos 

 29/03/2016 - Fonte: Agência Brasil 
 
O presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes, 

defendeu a volta do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras (Reintegra) a patamares que compensem os resíduos 

tributários como instrumento necessário para dar fôlego à indústria siderúrgica 
nacional. 
 

Lançado em 2011, como parte do Plano Brasil Maior, o Reintegra devolve aos 
exportadores parte dos impostos cobrados na cadeia de produção. A alíquota caiu de 

3% em 2014 para 1%, no ano passado, e agora está em 0,1%. Lopes indicou que o 
Reintegra deveria voltar, “pelo menos”, aos 3% anteriores, com possibilidade de 

escalonamento depois, por segmento exportador. 
 
Segundo Lopes, o setor siderúrgico brasileiro vive uma das piores crises de sua 

história, situação agravada por fatores estruturais, como custo de energia, custo 
tributário, cumulatividade de impostos, juros e câmbio.  

 
Soma-se a isso o cenário externo, de acordo com o presidente do IABr, que apresenta 
excesso de capacidade de produção de 719 milhões de toneladas. China, Índia e 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/siderurgia-defende-retorno-do-reintegra-patamares-de-2014-para-apoiar


Oriente Médio devem colaborar ainda mais para essa superprodução até 2017, 

segundo previsões. 
 

Com a queda do consumo interno, há uma perda de competitividade do setor, na 
avaliação do instituto. Nos três segmentos que representam juntos 80% do consumo 
de aço no Brail -  automotivo, construção civil e bens de capital -, o consumo de aço 

caiu, respectivamente, 39%, 19% e 27% no acumulado de 2014 e 2015. 
 

 
Desempenho 
Nesta segunda (28), foram apresentados números consolidados do setor referentes a 

2015, que apontam uma queda de 1,9% na produção nacional de aço bruto. Foram 
33,256 milhões de toneladas produzidas em 2015, contra 33,897 milhões no ano 

anterior. 
 
As vendas internas caíram 16,3% nas vendas internas e as importações, 19,3%. Já as 

exportações subiram 40,3% em volume (13,726 milhões de toneladas) embora, em 
receita, tenham mostrado queda de 3,3%.  

 
“Isso significa que diante da situação do setor, com fechamento de equipamento, grau 

de utilização baixo da capacidade instalada, nós tivemos que voltar o esforço para a 
exportação, na expectativa que isso permitisse que as máquinas continuassem 
operando. Mas, infelizmente, a exportação não trouxe o resultado esperado, como 

comprovam os números em dólar”. 
 

Demissões 
No período, segundo o IABr, foram desativadas ou paralisadas 74 unidades no setor 
siderúrgico, incluindo quatro altos-fornos e cinco aciarias. As demissões atingiram 

29.740 pessoas, reduzindo a força de trabalh no setor para 109 mil trabalhadores. 
 

Previsões 
De acordo com as projeções do Instituto Aço Brasil, a produção nacional de aço 
totalizará em 2016 cerca de 32,920 milhões de toneladas, com redução de 1% na 

comparação com a produção de 2015 - a menor produção de aço nacional desde 2010. 
 

As vendas internas deverão cair 4,1%, somando 17,418 milhões de toneladas, menor 
resultado desde 2005.  
 

Para as exportações, a estimativa é um crescimento de 2,3% em volume e 3% em 
valor. Para as importações, é prevista queda, de 38,8% em quantidade e 38,7% em 

valor. Para o consumo aparente, a queda projetada é de 8,8%, menor consumo desde 
2006. 
 

Lopes defendeu que, por não haver ainda projeção de crescimento do mercado interno 
neste ano, a solução é preservá-lo de importações predatórias ou desleais, 

particularmente da China, e ampliar as exportações. Números do IABr revelam que as 
importações de aço do Brasil oriundas da China, que eram da ordem de 12 mil 
toneladas, em 2000, ou o correspondente a 1,4% do total, subiram para 1,6 milhão 

de toneladas no ano passado, ou 50,2% do total. 
 

O excesso de capacidade de produção de aço no mundo será objeto de reunião da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Bruxelas, 



Bélgica, nos dias 18,19 e 20 de abril próximo. A questão da China será discutida ainda 

pela União Europeia em encontro no dia 5 de abril. 
 

Atuação do governo 
Amanhã (29), em Washington, o do ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), Armando Monteiro, terá encontro com representantes do 

governo norte-americano, com o objetivo de sensibilizar o mercado local a retirar da 
pauta de restrição os produtos brasileiros. 

 
Investigação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos considerou que 
empresas de vários países, incluindo o Brasil, fixam preços baixos com o intuito de 

vencer a indústria local. Com isso, os Estados Unidos decidiram taxar as exportações 
brasileiras, o que significará para o Brasil uma queda de 4 milhões de toneladas de 

aço laminado por ano para aquele mercado. 
 

CSN tem lucro de R$2,37 bi no 4º tri por combinação de negócios de 
mineração 

 29/03/2016 - Fonte: DCI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Desempenho vem após aliança com sócios asiáticos para criar nova empresa, 
a Congonhas Minérios, combinando a mina Casa de Pedra com a mineradora 
Namisa e ativos 

 
A Companhia Siderúrgica Nacional encerrou o quarto trimestre com lucro líquido de 

2,37 bilhões de reais, devido a ganhos registrados pela combinação de negócios de 
mineração, ante resultado positivo de 67 milhões um ano antes. 
 

O desempenho vem após a CSN concluir aliança com sócios asiáticos para criar uma 

nova empresa, a Congonhas Minérios, combinando a mina Casa de Pedra com a 
mineradora Namisa e ativos de logística. 

 
O procedimento contábil de combinação dos negócios gerou ganho de 2,9 bilhões de 
reais no resultado e um aumento patrimonial total para a CSN de 4,8 bilhões de reais, 

informou a empresa. 
 

A CSN teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) ajustado de 686 milhões de reais nos três meses encerrados 
em dezembro, queda de 32 por cento sobre o mesmo período de 2014. 

 
O resultado encerrou uma temporada de balanços muito fraca para empresas de 

siderurgia de capital aberto do país, que foi agravada por baixas contábeis diante da 
deterioração da economia nacional e do excesso de aço no mercado internacional. A 

http://www.dci.com.br/industria/csn-tem-lucro-de-r$2,37-bi-no-4%C2%BA-tri-por-combinacao-de-negocios-de-mineracao-id537018.html
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Usiminas teve prejuízo de 1,6 bilhão de reais no quarto trimestre, enquanto a Gerdau 

encerrou o período com resultado negativo em 3,17 bilhões. 
 

O grupo siderúrgico teve receita líquida de 3,68 bilhões de reais no período, recuo de 
3,7 por cento na comparação anual. 
 

Analistas, em média, esperavam Ebitda de 642,6 milhões de reais para o quarto 
trimestre, com receita líquida de 3,988 bilhões. 

A CSN encerrou 2015 com dívida líquida ajustada de 26,5 bilhões de reais. A relação 
dívida líquida sobre Ebitda ajustado foi de 8,2 vezes ante 4 vezes no final de 2014 e 
6,6 vezes no final do terceiro trimestre. 

 
Separadamente, a CSN informou que seus controladores indicarão para o Conselho de 

Administração da companhia, com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2017, 
Benjamin Steinbruch, Yoshiaki Nakano, Antonio Bernardo Vieira Maia e Léo Steinbruch. 
 

Weg compra fabricante de motores elétricos nos EUA 

 29/03/2016 - Fonte: DCI 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
A WEG anunciou nesta segunda-feira a compra da fabricante norte-americana de 
motores elétricos Bluffton Motor Works, com sede no Estado de Indiana. 

 
A companhia brasileira informou que o valor da transação não representa investimento 

relevante para e empresa. A Bluffton tem cerca de 400 funcionários e em 2015 teve 
receita líquida de 64 milhões de dólares. 
 

Juro do cheque especial em fevereiro é o maior em quase 22 anos 

 29/03/2016 - Fonte: G1 
 

 
 
Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cheque especial ficaram 

em 293,9% ao ano em fevereiro, segundo números divulgados nesta terça-feira (29) 
pelo Banco Central.  
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O patamar é o maior desde julho de 1994, quando os juros médios cobrados nessa 

categoria também estavam em 293,9%. 
 

Os juros cobrados pelos bancos nesta linha de crédito tiveram aumento de 1,6 ponto 
percentual no mês passado, pois somavam 292,3% ao ano em janeiro. Nos últimos 
12 meses, a alta foi de 79,7 pontos percentuais – estavam em 214,2% ao ano em 

fevereiro de 2015. 
 

Segundo analistas, essa é uma das taxas de juros mais caras do mercado e só deve 
ser utilizada em momentos de emergência e por um prazo curto. 
 

Cartão de crédito 
Os juros para o cartão de crédito rotativo são ainda maiores. Segundo os números do 

BC, os juros médios cobrados pelos bancos nestas operações – a modalidade mais 
cara do mercado – somaram 447,5% ao ano em fevereiro, o maior patamar da série 
histórica, que tem início em março de 2011. No mês passado, o aumento foi de 8 

pontos percentuais e, nos últimos doze meses, foi de 104,8 pontos percentuais. 
 

Os juros do cartão de crédito rotativo são os mais caros do mercado. A recomendação 
de economistas é que os clientes bancários paguem toda a sua fatura do cartão no 

vencimento, não deixando saldo devedor, e que evitem também usar o cheque 
especial o máximo possível, apesar de a linha ser de fácil acesso (crédito pré-
aprovado). 

 
Alta dos juros básicos da economia 

O aumento dos juros bancários, no ano passado, acompanhou a alta da taxa básica 
da economia, fixada pelo Banco Central a cada 45 dias para tentar conter as pressões 
inflacionárias. 

 
A Selic, porém, subiu bem menos do que os juros bancários no ano passado. Desde 

o começo de 2015, taxa avançou de 11,75% para 14,25% ao ano, ou seja, um 
aumento de 2,5 pontos percentuais. Os números mostram que os bancos elevaram 
suas taxas de juros ao consumidor de maneira bem mais intensa. 

 
Consignado, crédito pessoal e veículos 

No caso das operações de crédito pessoal para pessoas físicas (sem contar o 
consignado), de acordo com o Banco Central, a taxa média cobrada pelos bancos ficou 
em 122,8% ao ano em fevereiro, contra 118,5% em janeiro.  

 
Nesse caso, houve uma alta de 0,7 ponto percentual em janeiro e de 14,8 pontos 

percentuais em doze meses. 
 
Ainda segundo o BC, a taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras nas 

operações do crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) foi de 29,5% 
ao ano em fevereiro – o que representa um aumento de 0,2 ponto percentual em 

relação a janeiro (29,36% ao ano). Em doze meses, a alta foi de 2,7 pontos 
percentuais. 
 

Segundo o BC, a taxa média de juros para aquisição de veículos por pessoas físicas, 
por sua vez, ficou em 27,6% ao ano em fevereiro, contra 27,5% ao ano no mês 

anterior. Neste caso, houve um aumento de 0,1 ponto percentual no mês e de 2,8 
pontos percentuais em doze meses 
 



Depois de o setor automobilístico viver a década de maior crescimento, a venda de 

veículos caiu 30,5%, em 2015, no Espírito Santo. Para minimizar o impacto da nas 
empresas e preservar o emprego de mais de 8 mil trabalhadores, o Sindicato dos 

Empregados do Comércio do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) propôs ao 
empresariado abrir mão do reajuste salarial. 
 

Em contrapartida, os concessionários garantiriam, até o final deste ano, a estabilidade 
de todos os atuais funcionários. As duas partes têm até o final de maio para fechar o 

acordo. 
 
“A ideia é manter os empregos enquanto a economia não se recupera”, disse o 

presidente do Sindicomerciários, Jakson Andrade Silva, que esteve na primeira reunião 
entre as partes, realizada nesta segunda-feira (28). 

 
O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo 
(Sincodives), representante patronal, se mostrou disposto a negociar. “As 

concessionárias, de um modo geral, costumam investir na capacitação do corpo 
técnico. Perder mão de obra qualificada é perder investimento em capacitação”, 

assinalou o executivo do Sincodives José Francisco Costa.  
 

As partes têm até o final de maio para fechar um acordo. “As classes estão trabalhando 
com os legítimos interesses. Essa é uma situação atípica, adversa. Do lado dos 
empresários, estamos demonstrando que as empresas precisam sobreviver a esse 

momento de crise. Vai ser muito arrojada essa negociação, por isso esperamos o bom 
senso das partes”, completou Costa. 

 
A negociação das concessionárias pode ser um indicativo do que será acordado nas 
próximas negociações envolvendo os demais comerciários do estado, cujo dissídio é 

em novembro. 
 

O presidente da Federação do Comércio, José Lino Sepulcri, não descarta que outros 
segmentos façam acordos semelhantes, mas disse que ainda é cedo para ampliar a 
discussão. 

 
“Dada a atual conjuntura econômica e política, qualquer tipo de reajuste torna-se 

impraticável. Todos sabemos que o setor automotivo é o mais prejudicado pela crise”, 
falou. 
 

Outra alternativa discutida, segundo Sepulcri, é a postergação da convenção coletiva 
por até 120 dias. “Daqui três ou quatro meses, o cenário deve ficar mais claro para 

tomarmos as decisões. Até lá, se a gente conseguir manter o salário e não demitir, já 
é um ganho”, destacou. 
 

Emplacamento de motocicletas  
A venda de motocicletas encolheu 48,77% em fevereiro de 2016, no Espírito Santo, 

numa comparação com o mesmo mês de 2015. No acumulado dos dois primeiros 
meses de 2016, foram 1.370 unidades a menos do que no ano passado. 
 

Algumas concessionárias do Norte do estado chegaram a registrar uma diminuição nas 
vendas da ordem de 70%. “Além da crise econômica, a região enfrenta um período de 

forte seca.  
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Como a agricultura é muito afetada, isso também reflete nas vendas no comércio, que 

é muito dependente do meio rural”, afirmou o conselheiro da associação dos 
concessionários Honda no Estado e um dos diretores do Sincodives Humberto Scarton. 

 
Scarton chama a atenção para o fato de a realidade brasileira ser completamente 
adversa para os empresários, e disse que as demissões têm sido inevitáveis, apesar 

do empenho do empresariado. 
“Se não consegue pagar as contas, não tem como ficar com os funcionários”. Em 

números gerais, as concessionárias capixabas venderam 8.280 veículos nos dois 
primeiros deste ano, 4.329 unidades a menos do que o mesmo período do ano 
anterior. 

 

Indústria Automotiva: Vendas devem cair até 30% em março 

 29/03/2016 - Fonte: Diário do Comércio 
 

O mês de março deve terminar com uma queda de 25% a 30% na venda de veículos 
novos em relação a igual período do ano passado, estimou nesta segunda-feira, 28, o 

presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Moan. “Com o agravamento da crise política, tivemos um resultado 
pior do que esperávamos”, explicou o executivo, em palestra de abertura da sétima 

edição do Fórum da Indústria Automobilística, em São Paulo. 
 

O presidente da Anfavea ponderou que, na comparação com fevereiro, contudo, o 
desempenho do mercado é de alta de 20% a 25%, em razão do número menor de 
dias no mês anterior. Na média diária, o ritmo ficou estável. Faltando quatro dias úteis 

para terminar março, Moan projeta que a venda de veículos novos deve ficar entre 
165 mil e 175 mil unidades. 

 
Apesar do resultado pior que o esperado em março, Moan disse que mantém as 
previsões da Anfavea para 2016, de queda de 7,5% na venda e de crescimento de 

0,5% na produção. “O resultado de um único mês é insuficiente para fazer uma 
revisão”, afirmou. “E eu continuo acreditando em um início de recuperação no último 

trimestre deste ano”, complementou. No primeiro bimestre, as vendas acumulam 
queda de 31,31% ante igual período do ano anterior. 
 

Segundo Moan, os resultados mais fracos em 2016 têm resultado em uma maior 
ociosidade dasmontadoras. Ele estima que o nível de utilização da capacidade 

produtiva de todo o setor, nos primeiros meses do ano, ficou em 46%, contra 52% no 
ano passado. Para o segmento de caminhões e ônibus, o cenário é ainda pior, com um 
nível de utilização de 18%. Neste caso, Moan não detalhou o patamar do ano passado. 

 
O presidente da Anfavea tem apenas mais um mês à frente do cargo Ele será 

substituído por Antonio Megale, executivo da Volkswagen que assumirá o posto no 
próximo dia 25 de abril. “Quando eu assumi (em abril de 2013), eu sabia que teria 

uma gestão de crise, já que o setor é cíclico e nós já tínhamos passado pelo nosso 
ciclo (de alta) nos últimos sete anos. Porém, eu não imaginava que teríamos uma crise 
tão profunda”, afirmou. 

  
Consultoria - A venda de veículos leves no Brasil deve enfrentar queda de 24% em 

2016 ante 2015, estima Fernando Trujillo, consultor sênior da IHS Automotive. Com 
isso, o volume de unidades deve ficar em 1,89 milhão. No ano passado, a retração dos 
leves foi de 25,5%. Para a produção das montadoras, Trujillo espera um recuo de 
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12,7% na mesma comparação, depois de uma baixa de 22,8% no ano passado. 

 
Para o analista, a expectativa de uma queda quase tão forte quanto a do ano passado 

se deve principalmente a dois fatores: o agravamento da crise política, que afeta a 
confiança do consumidor, e o aumento da inadimplência daqueles que fizeram 
financiamento de veículos, o que tem tornado a concessão de crédito ainda mais 

restrita. “Com isso, o mercado de veículos só deve voltar ao nível de 2012 (recorde de 
vendas, com 3,6 milhões de veículos leves) em 2023”, disse, durante a sétima edição 

do Fórum da Indústria Automobilística. 
 
Nos dois primeiros meses do ano, a venda de veículos leves acumula queda de 31% 

ante igual período do ano anterior. 
 

Durante o evento, uma pesquisa foi feita com os participantes sobre qual a previsão 
de venda de veículos em 2016 (considerando todos os segmentos), em número de 
unidades. O resultado aponta que 55,7% apostam em um mercado inferior a 2 milhões 

de unidades Outros 41% esperam algo entre 2 milhões e 2,5 milhões. Apenas 3,3% 
projetam venda superior a 2,5 milhões. No ano passado, o volume foi de 2,569 milhões 

de unidades, dos quais 2,476 milhões eram leves. 
 

Trabalhadores do ES querem trocar aumento por garantia de emprego 

 29/03/2016 - Fonte: G1 

 
 
 

 
 

 
 
 

Depois de o setor automobilístico viver a década de maior crescimento, a venda de 
veículos caiu 30,5%, em 2015, no Espírito Santo.  

 
Para minimizar o impacto da nas empresas e preservar o emprego de mais de 8 mil 
trabalhadores, o Sindicato dos Empregados do Comércio do Espírito Santo 

(Sindicomerciários-ES) propôs ao empresariado abrir mão do reajuste salarial. 
 

Em contrapartida, os concessionários garantiriam, até o final deste ano, a estabilidade 

de todos os atuais funcionários. As duas partes têm até o final de maio para fechar o 
acordo. 
 

“A ideia é manter os empregos enquanto a economia não se recupera”, disse o 
presidente do Sindicomerciários, Jakson Andrade Silva, que esteve na primeira reunião 

entre as partes, realizada nesta segunda-feira (28). 
 

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo 
(Sincodives), representante patronal, se mostrou disposto a negociar. “As 
concessionárias, de um modo geral, costumam investir na capacitação do corpo 

técnico. Perder mão de obra qualificada é perder investimento em capacitação”, 
assinalou o executivo do Sincodives José Francisco Costa. 
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As partes têm até o final de maio para fechar um acordo. “As classes estão trabalhando 

com os legítimos interesses. Essa é uma situação atípica, adversa. Do lado dos 
empresários, estamos demonstrando que as empresas precisam sobreviver a esse 

momento de crise. Vai ser muito arrojada essa negociação, por isso esperamos o bom 
senso das partes”, completou Costa. 
 

A negociação das concessionárias pode ser um indicativo do que será acordado nas 
próximas negociações envolvendo os demais comerciários do estado, cujo dissídio é 

em novembro. 
 
O presidente da Federação do Comércio, José Lino Sepulcri, não descarta que outros 

segmentos façam acordos semelhantes, mas disse que ainda é cedo para ampliar a 
discussão. 

 
“Dada a atual conjuntura econômica e política, qualquer tipo de reajuste torna-se 
impraticável. Todos sabemos que o setor automotivo é o mais prejudicado pela crise”, 

falou. 
 

Outra alternativa discutida, segundo Sepulcri, é a postergação da convenção coletiva 
por até 120 dias. “Daqui três ou quatro meses, o cenário deve ficar mais claro para 

tomarmos as decisões. Até lá, se a gente conseguir manter o salário e não demitir, já 
é um ganho”, destacou. 
 

Emplacamento de motocicletas  
A venda de motocicletas encolheu 48,77% em fevereiro de 2016, no Espírito Santo, 

numa comparação com o mesmo mês de 2015. No acumulado dos dois primeiros 
meses de 2016, foram 1.370 unidades a menos do que no ano passado. 
 

Algumas concessionárias do Norte do estado chegaram a registrar uma diminuição nas 
vendas da ordem de 70%. “Além da crise econômica, a região enfrenta um período de 

forte seca.  
 
Como a agricultura é muito afetada, isso também reflete nas vendas no comércio, que 

é muito dependente do meio rural”, afirmou o conselheiro da associação dos 
concessionários Honda no Estado e um dos diretores do Sincodives Humberto Scarton, 

Scarton chama a atenção para o fato de a realidade brasileira ser completamente 
adversa para os empresários, e disse que as demissões têm sido inevitáveis, apesar 
do empenho do empresariado. 

 
“Se não consegue pagar as contas, não tem como ficar com os funcionários”. Em 

números gerais, as concessionárias capixabas venderam 8.280 veículos nos dois 
primeiros deste ano, 4.329 unidades a menos do que o mesmo período do ano 
anterior. 

 


