
 

 

04 DE ABRIL DE 2016 

Segunda-feira 

 PDV NA MOTO HONDA TEVE MAIS DE 500 ADESÕES 

 MONTADORAS ATINGEM EM MARÇO MAIOR OCIOSIDADE NA PRODUÇÃO DESDE 2001 

 MINAS GERAIS PERDE QUASE 4 MIL INDÚSTRIAS POR CONTA DA CRISE 

 TÉCNICAS DA NEUROCIÊNCIA AUMENTAM FATURAMENTO DE EMPRESA 

 COOPERATIVAS DE CRÉDITO JÁ SÃO O 6º MAIOR BANCO DO PAÍS 

 ECONOMIA BRASILEIRA ESTÁ MAIS FRÁGIL EM 2016 DO QUE EM 2015, DIZ 

BARBOSA 

 O DÉFICIT QUE NÃO ACABA 

 CONSUMIDORES DÃO US$ 1 MIL DE SINAL EM UM CARRO QUE NUNCA VIRAM 

 ENTRAM EM VIGOR AS REGRAS DO SEGURO POPULAR DE AUTOMÓVEIS 

 PARANÁ É O 2.º MAIOR EMPREGADOR DE ESTRANGEIROS DO PAÍS; VEJA DE ONDE 

ELES VÊM 

 IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL DEVE CAIR MAIS DA METADE ATÉ O FIM DE 2016 

 ANÁILISE: POR QUE NÃO SOMOS TÃO BONS INVESTIDORES QUANTO ACHAMOS 

 PREVIDÊNCIA TEM VANTAGEM TRIBUTÁRIA, MAS PAIS DEVEM COMPARAR PRODUTO 

 LAVA JATO AQUECE SETOR ESPECIALIZADO NO COMBATE A FRAUDES EM EMPRESAS 

 GOVERNO ABSORVE 72% DO CRÉDITO DO PAÍS E DESIDRATA SETOR PRODUTIVO 

 FUTURO NACIONAL, T5 MOSTRA QUE CHINESA JAC APRENDEU A FALAR COM O 

BRASILEIRO 

 EMPRESAS TROCAM RANKING DE NOTAS POR AVALIAÇÃO CONTÍNUA DE 

FUNCIONÁRIOS 

 YAMAHA VOLTA AO SEGMENTO DE SCOOTERS COMPACTOS COM NMAX 160 

 VENDAS DE VEÍCULOS SOBEM 22% EM MARÇO CONTRA FEVEREIRO 

 NISSAN PROMOVE MUDANÇAS NA AMÉRICA LATINA 

 CASE IH ATUALIZA COLHEDORA DE CANA A8800 

 GOVERNO SACRIFICA AJUSTE PARA TENTAR CONTER CRISE POLÍTICA 

 CENTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS QUER ATRAIR INVESTIDOR E AMPLIAR 

PRODUÇÃO 
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 BATERIAS MOURA TERÁ NOVA FÁBRICA EM BELO JARDIM 

 SÓCIOS APORTAM R$ 380 MILHÕES NO EAS 

 PARA ESPECIALISTAS, QUEDA NA CARGA TRIBUTÁRIA É CHANCE PARA REFORMA 

 MERCADO BAIXA ESTIMAVA DA INFLAÇÃO PELA QUARTA SEMANA CONSECUTIVA 

 INVESTIMENTOS DE MULTINACIONAIS NO BRASIL RECUAM 

 REAL TEM A 2ª MAIOR VALORIZAÇÃO GLOBAL NO TRIMESTRE 

 GOVERNO ESPERA ELEVAR EXPORTAÇÕES E SUAVIZAR QUEDA DE IMPORTAÇÕES ESTE 

ANO 

 IBAMA REJEITA PROJETO DE MINÉRIO QUE TERIA MAIOR BARRAGEM DE REJEITOS 

DO BRASIL 

 RECEITA COM VENDAS EXTERNAS DE MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL RECUA 45% 

NO 1º TRI 

 BRASIL EXPORTOU R$ 15,8 BILHÕES A MAIS DO QUE IMPORTOU NO MELHOR MARÇO 

DESDE 1989 

 FENABRAVE: VENDA DE VEÍCULOS NOVOS RECUA 23,59% EM MARÇO ANTE MARÇO 

DE 2015 

 INDÚSTRIA OPERA 21,6% ABAIXO DO PICO REGISTRADO EM JUNHO DE 2013, DIZ 

IBGE 

 PESSIMISMO DOS BRASILEIROS AUMENTA EM MARÇO PUXADO PELA PREOCUPAÇÃO 

COM DESEMPREGO 

 COBRE OPERA EM BAIXA, COM FORÇA DO DÓLAR E CAUTELA COM CHINA 

 PROJETO TERMOELÉTRICO EM SP TERÁ INVESTIMENTO DE R$ 6 BI 

 KYOCERA ADQUIRE 100% DA SGS TOOL, DOS EUA 

 PSA INVESTE R$ 200 MI PARA PRODUZIR NOVO 208 NO RJ 

 WEG ADQUIRE FABRICANTE DE MOTORES DOS EUA 

 PREVISÃO PARA TAXA DE JURO AO FIM DE 2016 CAI PARA 13,75%, TRAZ FOCUS 
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CÂMBIO 

EM 04/04/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,596 3,597 

Euro 4,095 4,096 
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PDV na Moto Honda teve mais de 500 adesões 

04/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O Programa de Demissão Voluntária (PDV) aberto pela Honda com o objetivo de atingir 

300 funcionários da divisão de motos (de Manaus, São Paulo e Indaiatuba) obteve 
mais de 500 adesões. A ação visava ajustar a produção e as atividades da empresa à 
demanda atual.  

 
A Honda não informa se o fato afasta futuras demissões. Sobre a possibilidade de fazer 

uso do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), a empresa respondeu apenas que 
não há nenhuma previsão de adotar outro programa.  
 

“Seguimos acompanhando a evolução do mercado e nosso compromisso é sempre 
avaliar a melhor maneira de nos adequarmos ao cenário, garantindo a continuidade 

dos negócios com o menor impacto interno possível”, informou a companhia. Além 
daquilo que é previsto por lei, o PDV ofereceu gratificação por ano trabalhado, suporte 
de plano de saúde e ajuda-alimentação.  

 
Em 2010 a Honda inaugurou em Manaus uma segunda grande ala (HDA 2) destinada 

à produção da Biz e de outras motonetas de baixa cilindrada, mais quadriciclos e 
motores estacionários. Esse setor custou na época R$ 90 milhões, mas desde fevereiro 

de 2016 está com suas atividades suspensas temporariamente.  
 
Em 2011, o melhor ano para o setor de motocicletas, a Honda fabricou quase 1,7 

milhão de motos em Manaus. No entanto, as vendas no setor caíram seguidamente 
desde 2012 e como consequência a produção da empresa em 2015 foi de pouco mais 

de 1 milhão em 2015, uma redução próxima a 40%. E o total de unidades que montou 
no primeiro bimestre (130,5 mil motos) ficou 32,1% abaixo do mesmo período do ano 
passado.  

 

Montadoras atingem em março maior ociosidade na produção desde 2001 

04/04/2016 - Fonte: EM.com 
 
 

 
 

 
 

 
O enfraquecimento do mercado brasileiro de veículos levou as montadoras instaladas 
no País a atingirem em março o maior nível de ociosidade na produção desde 2001, 

quando teve início a pesquisa de sondagem da indústria da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). O levantamento pergunta às empresas, no início de cada mês, qual tem sido a 

utilização da capacidade produtiva. 
 
Em março, a utilização da capacidade das montadoras ficou em 62,4%, o que significa 

que a ociosidade foi de 37,6%. Em fevereiro, havia sido de 33,8%. O baixo nível de 
produção se deve principalmente à falta de reação na venda de veículos, que caiu 
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26,5% em 2015 e acumula retração de 31% no primeiro bimestre de 2016, segundo 
dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). 
 

O maior nível de ociosidade tem se refletido em alívio nos estoques. Na mesma 
pesquisa, o indicador de estoques caiu em março para 117,2 pontos, depois de ter 

atingido 122,8 pontos em fevereiro e 127 em janeiro. "É um setor que está se 
ajustando", disse a economista Tabi Thuler, que coordena a sondagem. Na 

metodologia da FGV, quanto maior a pontuação, maior o estoque das empresas.  
 

Minas Gerais perde quase 4 mil indústrias por conta da crise 

04/04/2016 - Fonte: Em.com 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cercada pela crise econômica e pela perda de confiança, a indústria brasileira encolhe 

em todo o país. Em Minas Gerais, a crise não só freou o ritmo da produção, como está 
levando ao fechamento de fábricas.  

 
Nos últimos 12 meses, de março de 2015 a fevereiro último, 3.956 indústrias 
encerraram suas atividades no estado. Menor volume de encomendas em carteira, 

linhas de produção ociosas, projetos hibernando e milhares de demissões na cadeia 
produtiva sustentam um dos cenários mais vivos da turbulência pela qual passa a 

economia. 
 

Só no primeiro bimestre deste ano, de acordo com a Junta Comercial de Minas Gerais 
(Jucemg), 817 indústrias pararam suas máquinas. O número representa mais que o 
dobro dos registros da instituição no mesmo período do ano passado, perfazendo 

acréscimo de 134% quando comparado às 349 fábricas desativadas em janeiro e 
fevereiro de 2015. No rastro da recessão, no ano passado, 3.488 indústrias fecharam 

suas portas no estado, 21% a mais que em 2014. 
 
Férias coletivas, redução de turnos de trabalho e demissões são expedientes usados 

para enfrentar a tempestade. Em 2015, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o PIB da indústria despencou 6,2%, enquanto a queda da atividade 

no país foi de 3,8%. 
 
Na indústria, os números negativos perseguem todos, não escolhe lados, afetando 

praticamente todos os segmentos. Nem grandes nem pequenos empreendimentos 
escapam. De gigantes dos setores automotivos e da mineração até as pequenas 

fábricas, todos enfrentam de algum modo o mau humor da economia.  
 
Com céu nublado, especialistas apontam que uma recuperação da indústria está ligada 

ao fim da crise política que vem contaminando a economia e derrubando expectativas. 
 

Michel Aburachid, presidente do Sindicato da Indústria de Vestuário de Minas Gerais 
(Sindvest-MG), explica que 98% das fábricas que atuam no setor da confecção, 
intensivo no uso da mão de obra, são de pequeno porte e sentiram o freio da atividade 

econômica. Dos uniformes para empresas até a fabricação de roupas vendidas no 
mercado interno, a produção despencou 30% em 2015. 

 
O sindicato estima que ao redor de 500 indústrias no segmento foram desativadas no 
ano passado.“As confecções têm tentado se adequar com novos produtos, como a 

linha de sportwear (roupas esportivas). Esperamos que uma recuperação seja agora 
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favorecida pelo câmbio. Acredito que já chegamos ao fundo do poço”, avalia 
Aburachid. 
 

  
 
Nos últimos 12 meses até fevereiro, 68 mil postos de trabalho foram cortados pela 
indústria na Grande Belo Horizonte. No país,  344 mil vagas foram eliminadas no 

período. Há três meses, Rodrigo de Souza, de 33 anos, perdeu o emprego como 
encarregado de fábrica em uma indústria de estruturas metálicas que funcionava no 

Distrito Industrial de Contagem, na região metropolitana da capital. “O volume de 
serviço caiu muito e a fábrica fechou.”  
 

Rodrigo está em busca de outro trabalho, mas tem lidado com um mercado hostil. 
Enquanto não encontra trabalho fixo tem feito bicos, varrendo galpões vazios ou como 

auxiliar em serralherias. “Na indústria eu recebia salário de R$ 3 mil. Meu rendimento 
caiu muito, perto de 70%”, calcula ele, que tem como meta se recolocar na mesma 
atividade.  

 
“Fechamos 2015 em queda no faturamento e a projeção para 2016 continua negativa. 

Nem mesmo os setores exportadores estão bem. O Brasil está experimentando um 
processo de desindustrialização precoce. Em economias maduras, isso ocorreu em um 

estágio avançado de crescimento e bem-estar da população”, diz Lincoln Gonçalves 
Fernandes, presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).  

 
Segundo ele, se uma luz no fim do túnel sinalizar para reformas que façam renascer 

as expectativas na economia brasileira, principalmente os setores ligados às 
exportações podem ser os primeiros a reagir. 
 

  
 

BAIXA CONFIANÇA Dono de uma pequena indústria em Contagem, Rafael Júnior 
fabrica portões, ferragens e equipamentos em aço e ferro para grandes empresas. No 
último ano, as encomendas foram reduzidas a 30% do volume habitual.  

 
Para fazer frente ao panorama, ele dispensou a maior parte dos funcionários e passou 

a atuar também no setor de sucatas. Reduziu as horas trabalhadas desligando as 
máquinas durante um turno do dia. 

 
Há 20 anos no setor, ele conta que está acompanhando o fechamento de muitas 
empresas. “Grandes empresas pararam as obras e não estão fazendo encomendas. 

Um outro efeito dessa crise está nos salários. Vejo que as pessoas estão aceitando 



trabalhar por até 50% menos”, afirma. Algumas indústrias procuradas pelo Estado de 
Minas preferiram não se pronunciar sobre o momento delicado. 
 

Em uma fábrica de médio porte de Contagem, os funcionários lembraram que, 
recentemente, a empresa funcionava em três turnos, reduzidos agora a um expediente 

de oito horas. Eles observam que a demanda caiu pelo menos 30%.  
 

“Os resultados do ano passado foram péssimos. Este ano começou ruim e não há o 
que comentar, porque o nível de confiança continua muito baixo”, diz outro industrial, 
há mais de 20 anos atuando na Grande BH, que prefere não se identificar.  

 

  
 
Vagas encolhem 11,5% 

 
A marcha a ré da indústria tem repercutido de forma pesada no mercado de trabalho. 

Dados da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) apontam que no estado, 
nos últimos 12 meses, o emprego encolheu 11,5% e a massa salarial (a soma de todos 
os salários pagos) despencou 15,2%.  

 
João Alves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e São Joaquim 

de Bicas, diz que em 2013 a categoria contava com aproximadamente 47 mil 
empregados, contingente que, em 2016, caiu para 38 mil.  

 
A valorização do câmbio deu refresco às exportações, mas, ainda assim, a indústria 
de máquinas e equipamentos amargou em fevereiro queda de 24% no faturamento, 

ante o mesmo mês do ano passado. Nos últimos 12 meses terminados em fevereiro, 
foram 311 mil empregos a menos no setor em todo o país. Em Minas, cerca de 18 mil 

vagas foram cortadas no mesmo período.  
 
Marcelo Veneroso, presidente da regional da Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos (Abimaq), considera que apesar de o câmbio ter melhorado 
o ambiente para o setor, com a instabilidade das cotações da moeda norte-americana 

é ruim para os negócios.  
 
“A previsibilidade fica comprometida, contratos foram fechados com o câmbio a R$ 4 

e, agora, a moeda americana já está próxima a R$ 3,60.” Na sexta-feira, o dólar 
comercial fechou a R$ 3,56.  

 
O industrial confirma que no último ano, indústrias do setor foram desativadas e outras 
estão hibernando, mantendo apenas os empregados mais qualificados, que, segundo 

Veneroso, vão participar do processo de reestruturação das fábricas quando a 
demanda e a competitividade forem restauradas.  



Na indústria, somente na linha de produção 30 funcionários foram dispensados em um 
time de 33. “Costumamos dizer no jargão da indústria que o juro alto aleija, mas o 
câmbio fora da dose mata a indústria, porque esse é competitividade na veia.” 

 

Técnicas da neurociência aumentam faturamento de empresa 

04/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

Apesar de ser recente no país, o neuromarketing vem sendo empregado por negócios 
que desejam conhecer o consumidor e desenvolver soluções mais assertivas. É o caso 
do Shopping Total, em Curitiba, que contratou neste ano uma consultoria especializada 

no assunto. 
 

A gerente de marketing do empreendimento, Aline Righi, afirma que o objetivo é 
acertar na comunicação e entregar uma experiência de compra completa ao 
consumidor. “O shopping não vai mudar o seu DNA que é promocional.  

 
Mas percebemos que o cliente não quer só preço baixo”, explica Aline. Serão feitas 

pesquisas com clientes e não clientes para traçar estratégias que diferenciem o 
empreendimento dos concorrentes. Todo o processo levará nove meses. 
 

Outro exemplo é a Vergel Alimentos que apostou no neuromarketing para redesenhar 
as embalagens de seus produtos. Fundada em Caxias do Sul (RS), a empresa familiar 

vende doces de frutas e produtos em conserva há 62 anos. A virada no negócio veio 
em 2013, quando os fundadores resolveram profissionalizar a gestão.  
 

Com a entrada de Daniel Piardi como gestor de marca, foi contratada uma consultoria 
de neuromarketing para ajudar na reformulação da identidade visual do negócio. “Os 

nossos produtos são vendidos em supermercados. Não há um vendedor interagindo 
com o cliente, por isso o apelo visual é tão grande”, diz Piardi.  

 
Ele afirma que a ação surtiu efeito, pois a grande dificuldade era fazer o cliente 
experimentar o produto pela primeira vez. “Agora, conseguimos concorrer.” Com a 

mudança no design e o incremento na linha de produtos, a empresa viu seu 
faturamento sair de R$ 800 mil para R$ 13,4 milhões, valor alcançado em 2015. 

 

Cooperativas de crédito já são o 6º maior banco do país 

04/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Dobrando a esquina, rumo ao Morro da Igreja, em Urubici, um dos cartões postais da 

serra de Santa Catarina, chama a atenção o letreiro ‘O Bifão’, estampado na parede 
do bar e lanchonete que carrega o nome. Recentemente, os donos decidiram fazer 
uma reforma para melhorar o ambiente, mas precisavam de crédito.  

 
Ao contrário do que se imagina, essa foi a parte mais fácil da empreitada. “Sem 

burocracia. Nenhum empecilho. Contrato na hora. Dinheiro direto pra conta. Metade 
do preço”, resume um dos donos, Luiz Carlos Alves. O dinheiro veio de uma 
cooperativa de crédito chamada Sicoob, onde há 14 anos está a conta corrente d’O 

Bifão. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/tecnicas-da-neurociencia-aumentam-faturamento-de-empresa-er5xvuayzec02jcwae0h2y8sn
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Cheque especial 
Enquanto o cheque especial fica em média 11% ao mês nos grandes bancos, nas 
cooperativas esse valor é de 5,5%. O crédito pessoal é um terço do valor. Nas 

cooperativas, sai, na média, por 2,1% ao mês. 
 

Casos como esse estão se proliferando país afora. Em busca de juros mais baixos, 7,8 
milhões de pessoas e empresas se tornaram associados a cooperativas de crédito, 

segundo dados do Banco Central.  
 
E as cooperativas, que tiveram origem no setor agrícola - caso da Sicredi, que tem 

mais de 100 anos -, agora se espalham por todos os setores. Esse contingente tem 
feito as instituições crescerem a um ritmo acelerado. Na média, 20% ao ano - acima 

dos 16% que foram registrados pelos grandes bancos ou dos 11% de avanço dos 
bancos médios. 
 

Juntas, as quatro maiores do país - Sicredi, Unicredi, Sicoob e Confesol - já seriam 
hoje o sexto maior banco de varejo, segundo estudo inédito feito pela consultoria 

alemã Roland Berger. 
 
E não é exagero de Luiz Carlos, d’O Bifão. Os juros mais baixos são possíveis porque 

as cooperativas não têm fins lucrativos, já que emprestam basicamente para seus 
próprios associados, que são, portanto, os donos do negócio.  

 
Outro motivo é que os resultados dessas instituições, diferentemente dos bancos, 
possuem isenção fiscal, segundo conta o chefe adjunto da área de cooperativas do 

Banco Central, Rodrigo Pereira Braz. 
 

Mas, como diz a máxima americana, “não existe almoço grátis”. Os juros mais baixos 
da cooperativa também trazem risco aos associados.  
 

Por serem donos, eles recebem o rateio dos resultados ao fim do ano, mas também 
são responsáveis por eventuais prejuízos, ou seja, são chamados a cobrir perdas com 

seu próprio capital. Braz, do BC, diz que são poucos os casos registrados, mas reforça 
que é um risco a que se deve ficar atento. 
 

Concorrência  
São nos momentos de crise que as cooperativas mais crescem, segundo o presidente 

da Roland Berger, Antonio Bernardo. Isso acontece porque o crédito se torna mais 
escasso nos bancos e também porque nas cooperativas o atendimento é de maior 
confiança entre as partes.  

 
Mas, apesar do crescimento acelerado, as cooperativas ainda representam apenas 3% 

do sistema financeiro e enfrentam o desafio de ganhar mais escala. 
 

Segundo Bernardo, associação, fusão ou compartilhamento seria uma forma eficiente 
de cortar custos e crescer mais rápido. Ele lembra que em países da Europa, os 
sistemas cooperados são muito fortes. Na França, por exemplo, quase 50% do sistema 

financeiro é formado por cooperativas. 
 

No Brasil, a fusão das quatro maiores já é um assunto discutido. O diretor financeiro 
da Confresol, Adriano Michelon, diz que o primeiro passo foi dado ao ser criado há dois 
anos o Fundo Garantidor para cooperativas, que cobre, em até R$ 250 mil por pessoa, 

as perdas em caso de quebra de uma instituição.  
 

O presidente da Unicredi, Léo Trombka, diz que o segundo passo está sendo dado 
neste ano com a exigência de auditorias especializadas em cooperativas. 
 



Economia brasileira está mais frágil em 2016 do que em 2015, diz Barbosa 

04/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse nesta terça-feira, 29, que o governo 
está disposto e está tomando medidas para continuar a reduzir as despesas 

discricionárias, mas argumentou que o ritmo de ajuste este ano deve ser menor que 
o de 2015 porque Brasil está em posição mais frágil em 2016.  

 
“Temos que adequar o ritmo de ajuste fiscal à proteção do nível de emprego e renda 
da população”, afirmou, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos 

(CAE) do Senado. 
 

Barbosa citou a proposta de nova meta fiscal de R$ 2,8 bilhões enviada pelo governo 
ao Congresso, para dizer que essa nova proposta tem o objetivo de despesas 
essenciais em um momento de retração da atividade. 

 
“O contingenciamento adicional reduziria o valor de empenho em 2016 a um patamar 

menor que 2010. Esse é o tamanho do ajuste fiscal. O governo está sim fazendo o 
esforço naquilo que controla”, exemplificou o ministro. “Mas, se levado a cabo, esse 
esforço pode acabar prejudicando recuperação da economia brasileira”, ponderou. 

 
Lógica das medidas 

Barbosa iniciou a apresentação na CAE avisando que iria mostrar aos parlamentares a 
estratégia e a lógica das medidas que o governo tem proposto ao Congresso Nacional. 
“Passamos hoje por um momento de bastante debate político e um momento 

econômico desafiador.  
 

A evolução do debate político pode ajudar na resolução de problemas econômicos e a 
resolução de problemas econômicos pode ajudar a achar saídas para questões 

políticas. É uma via de mão dupla”, afirmou. 
 
Para o ministro, o principal desafio do País é a estabilização da renda e do emprego, 

mas é crucial fazer isso de forma consistente com a estabilidade econômica, com o 
controle da inflação e a estabilidade das contas públicas.  

 
“Isso exige medidas de curto prazo e reformas de longo prazo. É preciso de reformas 
de longo prazo para que recuperação aconteça de forma duradoura”, acrescentou. 

 
Após anunciar a redução da meta de superávit primário do governo para este ano para 

R$ 2,8 bilhões e admitir uma possibilidade de déficit de quase R$ 100 bilhões, Barbosa 
disse que é preciso absorver eventual frustração de receita sem necessidade de elevar 
mais impostos e contribuições. “É preciso combinar ações que parecem contraditórias.  

 
É preciso combinar iniciativas de curto prazo com reformas de longo prazo”, 

argumentou. 
 
Barbosa citou o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que na semana 

passada já havia afirmado na CAE que o balanço de pagamentos brasileiro está tendo 
um ajuste mais rápido do que era esperado e que há sinais mais rápidos de redução 

da inflação.  
 
“A nossa expectativa é de que o saldo comercial suba para 2,5% do PIB, assim é 

possível gerar mais empregos e mais renda”, avaliou. “A inflação pode terminar 2016 
abaixo de 7,3% dependendo do câmbio e da energia”, concluiu. 

 
 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/economia-brasileira-esta-mais-fragil-em-2016-do-que-em-2015-diz-barbosa-4xlxwk4i52b5keqsuhm0v8zgg


O déficit que não acaba 

04/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
A forma como o atual governo encara os déficits fiscais é assustadora. Pela ótica 
governamental, assumida desde que Nelson Barbosa assumiu a Fazenda, déficits 

causam crescimento.  
 

Cortá-los significa abrir mão de crescimento e, como consequência, de arrecadação, o 
que aprofunda os déficits. Por isso, a saída é colocar na lei que, em caso de recessão, 
o país não pode fazer cortes de gastos, com o objetivo de impedir que se cometa o 

erro da busca do equilíbrio fiscal quando a arrecadação cai. 
 

A visão mais aceita sobre déficits públicos é outra: eles precisam ser monitorados para 
que não joguem contra a política monetária. Se a inflação sobe, o ideal é que o governo 
corte gastos e, com isso, ajude na contenção inflacionária. Isso reduz o custo para a 

volta ao equilíbrio. 
 

Quando a inflação cai muito (o que geralmente está associado a uma recessão), o 
déficit aumenta para fazer a demanda acelerar e, com ela, a inflação voltar para um 
nível saudável: a experiência internacional é de algo em torno de 2% ao ano.  

 
O governo federal tornou a vida do Banco Central muito mais difícil do que deveria. E 

isso pode se tornar nosso destino se a proposta de mudança na Lei de 
Responsabilidade Fiscal for aprovada. Os próximos governos teriam a obrigação de 
fazer a coisa errada. 

 
Além disso, pela proposta de Barbosa para as contas públicas neste ano, poderemos 

ter de novo um déficit total perto de 10% do PIB. Não se sabe quando ele voltaria ao 
normal (em torno de 3% do PIB). 

 
O Brasil deveria olhar para a experiência de países como Suécia, Espanha e Portugal, 
onde a consolidação fiscal foi o caminho para o retorno do crescimento. 

Unicred 
A cooperativa de crédito Unicred inaugurou no dia 31 sua primeira agência no Paraná.  

 
Ela começa a receber os primeiros clientes nesta segunda-feira – o endereço escolhido 
foi a Avenida Batel. A Unicred quer chegar a 4 mil associados nos próximos dois anos 

e está focando em um público de renda alta para formar sua carteira de cooperados.  
 

A gestão da operação na região de Curitiba, Paranaguá e Campos Gerais é da Unicred 
Central de Santa Catarina, que já tem 16 mil associados. 
 

Em alta 
Tesla 

Milhares de pessoas toparam pagar US$ 1 mil adiantados para entrarem na fila de 
espera por um Model 3 o novo carro da Tesla, apresentado na sexta-feira. Ele vai 
custar US$ 35 mil. 

 
Em baixa 

Gol 
A empresa aérea anunciou na última semana um prejuízo de R$ 4,3 bilhões. Ela terá 
de renegociar sua dívida e cortar custos, inclusive com o enxugamento de rotas. 

 
Mili 

A fabricante de produtos de higiene curitibana Mili teve um lucro líquido de R$ 85,9 
milhões no ano passado. O valor é 8,6% menor do que o registrado em 2014. O 
faturamento da empresa se aproxima da casa do bilhão: foram R$ 849 milhões em 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/boletim/o-deficit-que-nao-acaba-bjivoqk3nd43eaf5z31rwy3y8


2015, contra R$ 835 milhões no ano anterior. A lucratividade caiu por causa da 
elevação dos custos de produção. 
 

DAF 
A fabricante de caminhões DAF, que tem fábrica em Ponta Grossa, anunciou na última 

semana que vai aumentar sua produção. Não é nenhum salto. A empresa fabricou em 
média uma unidade por dia no ano passado e quer chegar a quatro neste ano.  

 
É pouco ainda para uma fábrica com capacidade para 10 mil caminhões por ano. A 
crise no setor, que teve retração de mais de 50% nas vendas, está dificultando a 

introdução dos novos produtos no mercado brasileiro. 
 

AHK-PR 
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK-PR) realiza na terça-feira (5) 
um café da manhã para debater o cenário para exportações para empresas brasileiras. 

 
 O convidado para falar sobre o tema é o especialista em desenvolvimento de negócios 

internacionais Fernando Lorenz, que vai explicar a relação entre inovação e o sucesso 
no mercado internacional. O café será no Hotel Ramada Plaza Rayon, a partir das 
8h30. Informações pelo e-mailahkcuritiba@ahkbrasil.com. 

 

Consumidores dão US$ 1 mil de sinal em um carro que nunca viram 

04/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 

 
 

Centenas de pessoas fizeram filas nesta quinta-feira (31) para encomendar um Tesla 

Model 3, o novo carro que ainda será apresentado pela Tesla Motors. Esse é um modelo 
“popular” dos carros elétricos da badalada montadora norte-americana, com preço 

estimado em US$ 30 mil. 
 
As pessoas que estão nas filas das concessionárias da marca toparam pagar US$ 1 mil 

como sinal para fazer o pedido do carro. Ninguém sabe exatamente o que o modelo 
trará – a Tesla é conhecida por ter tornado comercialmente viáveis carros elétricos 

grandes, rápidos e caros. O apelo do Model 3 é que ele será mais barato e promete 
ter baterias com maior duração. 
 

O movimento nas lojas surpreender o fundador da empresa, Elon Musk, que publicou 
um agradecimento em sua conta no Twitter. Ele também prometeu um agrado a quem 

fizer a encomenda antecipada. 
 
O Model 3 será apresentado oficialmente na noite desta quinta, mas a o mercado 

estima que ele demorará 18 meses para chegar às lojas. 
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Entram em vigor as regras do seguro popular de automóveis 

04/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

Foi publicada, nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União a decisão do Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP) que aprovou, em reunião realizada na última 

quarta-feira, as regras do seguro popular de automóveis. O novo seguro terá como 
principal mercado os proprietários de veículos com mais de cinco anos de uso. 
 

De acordo com informações divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), a característica central é a utilização de peças usadas oriundas de empresas 

de desmontagem ou seminovas para a recuperação de veículos sinistrados. Para sua 
reutilização, as peças precisam estar de acordo com às exigências técnicas feitas pelo 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran).  

 
Segundo o normativo, a cobertura principal do Seguro Auto Popular deverá 

compreender, no mínimo, a garantia de indenização por danos causados ao veículo 
por colisão, sendo proibida a oferta de cobertura que preveja apenas a indenização 
integral por colisão.  

 
O segurado também poderá optar, em caso de danos parciais, entre a utilização de 

oficinas de sua livre escolha ou de oficinas pertencentes à rede referenciada da 
seguradora. 

 
As seguradoras que comercializarem o Seguro Auto Popular com vigência anual 
deverão oferecer obrigatoriamente na proposta a opção de pagamento integral à vista 

ou em até doze parcelas mensais, sendo a primeira à vista.  
 

A oferta, a apresentação e a utilização de peças, conjuntos de peças ou serviços que 
incluam, total ou parcialmente, peças oriundas de desmontagem devem assegurar aos 
motoristas informações claras, suficientes e destacadas acerca da procedência e das 

condições do produto. 
 

Apesar de ter como principal clientela os donos de carros fabricados há mais de cinco 
anos, o seguro popular não será restrito a essa parcela da frota. Qualquer segurado 
poderá optar por esse seguro, desde que seja avisado que os reparos serão feitos com 

peças usadas ou seminovas.  
 

As novas regras também preveem que essas peças não poderão ser usadas quando 
envolver a segurança dos passageiros, como o sistema de freios, suspensão, cintos de 
segurança, entre outros. 
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Paraná é o 2.º maior empregador de estrangeiros do país; veja de onde eles 

vêm 

04/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

O Paraná empregava pouco mais de 14 mil estrangeiros no fim de 2014, o que faz do 
estado o segundo principal destino brasileiro de profissionais nascidos em outros 

países. O líder da lista é o estado de São Paulo, com cerca de 45 mil trabalhadores 
vindos do exterior.  
 

Ao todo, cerca de 119 mil cidadãos de outros países estavam trabalhando no Brasil no 
fim de 2014. Os dados são da última edição da Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais), que abrange profissionais com carteira assinada e servidores públicos. 
 
No Paraná, os estrangeiros correspondiam a 0,45% do total de trabalhadores no fim 

de 2014, a segunda maior proporção dentre as 27 unidades da federação. O maior 
porcentual do país é o de Santa Catarina, com 0,59%. O terceiro da lista é o Rio 

Grande do Sul, com 0,35%. Na média nacional, os estrangeiros correspondem a 
0,24% de todos os empregados. 

 
Haitianos 
Até 2011, profissionais de outros países correspondiam a algo próximo de 0,1% do 

total de ocupados no Paraná. Mas essa proporção cresceu rapidamente a partir de 
2012, com a chegada de um grande contingente de haitianos. O Haiti foi devastado 

por um terremoto no início de 2010, o que levou muitos de seus habitantes a buscar 
trabalho em outros países. 
 

Do total de 14,2 mil estrangeiros trabalhando no Paraná no fim de 2014, 5,2 mil eram 
nascidos no Haiti. Apenas Santa Catarina, com 6,8 mil pessoas, acolheu mais 

profissionais do país caribenho. 
 
Como os dados mais recentes da Rais são de 2014, ainda não aparece nas estatísticas 

a forte queda na vinda de haitianos no país, provocada principalmente pela crise 
econômica brasileira. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, aconcessão de vistos 

humanitários despencou no ano passado. 
 
NO BRASIL - Estados com mais trabalhadores estrangeiros. 
 

1. São Paulo – 45.100 estrangeiros – 0,32% do total de empregados 
2. Paraná – 14.181 – 0,45% 

3. Santa Catarina – 13.421 – 0,59% 
4. Rio de Janeiro – 12.874 – 0,28% 
5. Rio Grande do Sul – 10.781 – 0,35% 

6. Minas Gerais – 4.746 – 0,09% 
7. Mato Grosso – 2.090 – 0,26% 

8. Amazonas – 1.889 – 0,29% 
9. Mato Grosso do Sul – 1.865 – 0,29% 
10.Bahia – 1.802 – 0,08% 
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NO PARANÁ - Principais origens dos trabalhadores estrangeiros 
 

1. Haiti – 5.220 trabalhadores 
2. Paraguai – 3.012 

3. Argentina – 708 
4. Portugal – 470 

5. Chile – 284 
6. Bangladesh – 265 
7. Japão – 205 

8. Peru – 183 
9. Itália – 164 

10.Uruguai – 157 
 

Importação de bens de capital deve cair mais da metade até o fim de 2016 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A compra de bens de capital do exterior neste ano deve cair mais de 50% em relação 
a 2015, quando já ocorreu uma retração de 26% em relação ao ano anterior, segundo 

a Abimei (associação do setor). 
 
Em fevereiro, as importações desses itens -como máquinas e equipamentos utilizados 

na indústria e na agropecuária- somaram US$ 2,02 bilhões (R$ 7,2 bilhões).  
 

É o valor mais baixo para importações do setor em um único mês desde fevereiro de 
2009. A retração, em relação a janeiro, foi de cerca de 30%.  
 

"Em 2009, a queda era um reflexo da crise nos Estados e na Europa. As máquinas 
chegam entre três e doze meses após a fabricação, então, a recessão de 2008 só se 

refletiu no Brasil mais tarde", lembra Paulo Castelo Branco, presidente da entidade.  
 

Diferentemente de 2015, em que alguns itens de bens de capital registravam aumento, 
neste ano, todas as importações tiveram queda.  
 

O desaquecimento da economia, refletido na alta ociosidade da indústria, também foi 
crucial para a queda das compras de maquinário.  

 
"O empresário voltará a investir quando perceber que a demanda cresceu e que 
precisará adequar a produção", diz Branco, que também é executivo da Tecnopress, 

empresa de automação.  
 

Em 2015, o setor perdeu 25% de seu faturamento, e a expectativa da Abimei é de 
queda idêntica neste ano.  
 

Anáilise: Por que não somos tão bons investidores quanto achamos 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Desde o início, os esforços de pesquisa que ficaram conhecidos como economia 
comportamental geraram uma grande quantidade de estudos concentrados na prática 

do investimento.  
 

Esse foco no estudo das finanças comportamentais reflete o fato de que os mercados 
financeiros fornecem dados robustos para a análise do "ajuizamento sob incerteza" 

(título de uma coletânea coorganizada por Daniel Kahneman, vencedor de um Nobel 
de Economia) e da "decisão sob risco" (expressão que figura no subtítulo do estudo 
"Teoria dos prospectos", que lhe valeu o Nobel).  

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/04/1757103-importacao-de-bens-de-capital-deve-cair-mais-da-metade-ate-o-fim-de-2016.shtml
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Os dados do mercado financeiro permitem que pesquisadores entendam como as 
pessoas fazem escolhas quando está em jogo o dinheiro e o resultado é desconhecido.  
 

Consideremos a "falácia do custo irrecuperável", um motivo básico para que um 
advogado descontente resista em largar a carreira ou um investidor se recuse a vender 

ações com as quais está perdendo dinheiro.  
 

É altamente provável que ambos fiquem obcecados com seus custos irrecuperáveis -
as mensalidades da faculdade e o valor investido na compra de ações.  
 

Diferenciam advogados de investidores, porém, suas justificativas. Advogados são 
instruídos a fazer aquilo que fazem, ao passo que a maioria dos investidores não o 

são.  
 
Milhões de investidores amadores continuam a comprar e vender títulos de forma ativa 

e regular.  
 

Isso apesar da esmagadora evidência de que nem mesmo investidores profissionais 
têm maior probabilidade de levar a melhor no mercado do que têm macacos lançando 
dardos em listas de títulos.  

 
Mas por que amadores creem que podem se dar melhor do que os profissionais? Várias 

propensões e equívocos cognitivos contribuem para esse comportamento.  
 
EXCESSO DE CONFIANÇA  

Pesquisa da Universidade da Pensilvânia reuniu mais de 25 mil prognósticos de 
pessoas cuja ocupação consistia em prever o futuro de alguma forma. Quando ficavam 

80% seguras, estavam corretas em menos de 60% dos casos.  
 
Em estudo realizado pelo State Street Center for Applied Research em 2012, 

investidores foram indagados sobre seu tino para as finanças. Quase dois terços 
classificaram sua sofisticação financeira como avançada. Mas após aplicação de um 

teste de alfabetização financeira, a proporção média de acertos foi de apenas 61%.  
 
PROPENSÃO A OTIMISMO  

O excesso de confiança é automatizado em nossos cérebros porque é proveitoso.  
 

"Somos evolutivamente programados para acreditar que as coisas vão dar certo", 
afirmou David Hirshleifer, professor de finanças da Universidade da Califórnia em 
Irvine. Isso ajuda a explicar por que muitos fumantes acreditam que não vão contrair 

câncer, muitos motoristas acham que podem dirigir bêbados sem risco e muitos 
investidores acreditam que podem triunfar no mercado.  

 
CONCEPÇÃO A POSTERIORI  

Em experiências conduzidas pelo psicólogo Baruch Fischhoff, participantes do estudo 
foram orientados a fazer previsões sobre eventos da vida real e depois foram 
solicitados periodicamente a recordar os eventos e suas previsões. Os achados dele?  

 
Os participantes consistentemente se lembravam erroneamente de seus prognósticos, 

sempre para fazer com que parecessem mais argutos.  
 
PROPENSÃO À IMPUTAÇÃO  

Por certo, muita gente recorda fracassos tranquilamente, o que indica que a propensão 
à concepção a posteriori não é assim tão forte. Mas, mesmo quando nossos fracassos 

permanecem vívidos em nossa memória, nós os recordamos de uma forma que 
neutraliza a capacidade deles de inibir nossas decisões atuais.  
 

 
 



 
CONFIRMAÇÃO  
Por fim, é altamente provável que investidores omitam indícios de sua incompetência. 

O culpado é a propensão à confirmação, que nos leva a conferir peso demais a 
informações que sustentem crenças existentes. 

 
Tendemos a nos lembrar de investimentos altamente rentáveis que pensamos em 

fazer mas não fizemos e a esquecer aqueles que deixamos de fazer e cujos 
rendimentos despencaram.  
 

GARY BELSKY é co-autor de "Why Smart People Make Big Money Mistakes and How 
to Correct Them: Lessons From the Life-Changing Science of Behavioral Economics" 

(porque pessoas inteligentes cometem erros em finanças, em como corrigi-los, em 
tradução livre; livro não publicado no Brasil).  
 

Previdência tem vantagem tributária, mas pais devem comparar produto 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

A resposta dos bancos à pergunta "o que faço para investir no nome do meu filho?" é 
quase unânime: faça um plano de previdência.  

 
Na prática, isso acontece porque as instituições têm produtos desenhados para esse 

público.  
 
Os planos de previdência privada para crianças oferecem a possibilidade de resgate 

do montante aos 18 anos, para pagar a faculdade ou comprar um carro, por exemplo.  
 

Existe também opção de pagamento de uma espécie de salário por alguns anos.  
 
Ainda nos argumentos de venda, está a contratação de pecúlio -uma espécie de seguro 

que garante que o beneficiário receberá o mesmo montante de dinheiro contratado 
em caso de morte de quem paga o plano. 

  
Para os pais, a opção de abatimento no Imposto de Renda, no caso de contratação de 
planos PGBL, é uma vantagem.  

 
"Dentre os investimentos de longo prazo, a previdência oferece o melhor benefício 

fiscal depois de cinco anos", defende Marcos Figueiredo, superintendente de 
Investimentos do Santander.  
 

Daniel Chiavenato Mazza, planejador financeiro, considera que planos de previdência 
são, a longo prazo, mais interessante que outros fundos justamente pela vantagem 

tributária.  
 
"Fundos de investimento têm o come-cotas semestral." Ainda, para ser vantajosa, a 

previdência privada deve ter taxas de carregamento e de administração de no máximo 
1% ao ano, complementa.  

 
Para Liao Yu Chieh, professor do Insper, a previdência só deve ser adquirida depois 
que os pais já tiverem familiaridade com o produto e conseguirem comparar com 

outros rendimentos.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1757108-previdencia-tem-vantagem-tributaria-mas-pais-devem-comparar-produto.shtml


 
"Minha recomendação não é olhar só a rentabilidade, mas o que ela conhece", diz.  
 

Previdência é, contudo, uma alternativa para tios, avós e padrinhos. Enquanto apenas 
os pais podem abrir conta-corrente para o filho, a previdência pode ser feita em nome 

de qualquer adulto e ter como beneficiário o menor de idade.  
 

DECLARAÇÃO  
Planejadores financeiros lembram que os pais que optam por investir no CPF dos filhos 
podem precisar declarar as aplicações no Imposto de Renda.  

 
Quem tem investimentos em Bolsa de Valores ou registrou ganhos com aplicações 

financeiras acima de R$ 40 mil, mesmo aquelas tributadas exclusivamente na fonte, 
passa a ser obrigado a informar à Receita as aplicações.  
 

Provavelmente ainda será vantajoso incluir a criança na declaração dos adultos, 
porque ela não terá renda e existe a parcela de dedução de R$ 2.275,08 por 

dependente, afirma o professor de finanças do Insper Liao Yu Chieh.  
 
E mesmo que a criança não se enquadre nos critérios que obriguem a declaração, se 

ela constar como dependente, os investimentos em nome dela precisarão estar na 
declaração do responsável.  

 

Lava Jato aquece setor especializado no combate a fraudes em empresas 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 

 
 
 

A cada nova fase da Lava Jato cresce a demanda de empresas privadas por serviços 
de combate a fraudes corporativas. As companhias estão buscando elevar seus níveis 

de monitoramento interno na tentativa de identificar atitudes antiéticas cometidas por 
profissionais que parasitam seu desempenho.  
 

"Nós pegamos um gestor de RH negociando os nomes de uma lista de demissão. Ele 
dizia aos potenciais demitidos que escolheria outro nome caso recebesse dinheiro em 

troca", conta Renato Anaia, executivo da área de investigação e inteligência 
empresarial da consultoria especializada ICTS Protiviti.  
 

Ele relata ter encontrado casos de gerentes de compras que recebiam suborno para 
escolher determinados fornecedores, um esquema comum de fraude, também 

praticado na contratação de fretes.  
 
"Se o profissional recebe algo por fora em troca de privilegiar um transportador, ele 

certamente está prejudicando a empresa, porque ela poderia estar recebendo tais 
valores em forma de descontos ou de um serviço de melhor qualidade de outro 

transportador, por exemplo."  
 
Estudo da PwC aponta que, no Brasil, 58% dos crimes econômicos contra empresas 

são cometidos pelos próprios funcionários da organização (no mundo, são 46%).  
 

Para Heloisa Bedicks, superintendente-geral do IBGC (Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa), o país passa por um "processo evolutivo" em busca de 
transparência e a preocupação não se restringe mais a companhias de grande porte.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1756930-lava-jato-aquece-setor-especializado-no-combate-a-fraudes-em-empresas.shtml


"Foi depois da Lava Jato que essa preocupação cresceu. Antes, você não ouvia tanto 
proprietários de empresa falando em montar uma estrutura de 'compliance'", afirma 
Bedicks.  

 
Especialistas afirmam que um bom programa de 'compliance', também conhecido 

como conformidade, abrange ferramentas como código de ética, auditoria, canal de 
denúncia, modelo de investigação e medida disciplinar. 

  
Estudo da Deloitte com 103 empresas de faturamento superior a R$ 500 milhões (a 
maioria com capital de origem brasileira) mostra que o número de profissionais que 

consideram alta a importância de ter uma boa estrutura de governança corporativa 
subiu dez pontos percentuais nos últimos dois anos.  

 
Mais abrangente que 'compliance', o conceito de governança envolve elevar a 
transparência da empresa para ganhar credibilidade.  

 
Segundo o IBGC, a demanda subiu mesmo em ano de crise. O número de cursos 

realizados foi de 69 em 2014 para 76 no ano passado. O número de conselheiros de 
administração certificados pelo IBGC foi de 567 para 613.  
 

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil bateu o recorde de capacitação e 
treinamento, segundo seu diretor André Marini. Ele diz que os maiores índices de 

irregularidades estão nas áreas financeira e de compras.  
 
ADESÃO DA CHEFIA  

Iniciativas para buscar transparência podem resultar em um esforço inócuo se não 
houver uma adesão clara da cúpula das companhias, segundo especialistas.  

 
"Ao detectar má conduta ou fraude de um funcionário, algumas companhias 
simplesmente passam a mão na cabeça do profissional para não ter que revelar que 

houve qualquer irregularidade", diz Antonio Gesteira, sócio da KPMG no Brasil.  
 

Para Rafael Alcadipani, professor de estudos organizacionais da FGV-SP, a Odebrecht 
é um grande exemplo de que, "se o corpo estratégico da empresa não tiver uma 
adesão clara, fica apenas uma adoção cínica de mecanismos de transparência sem 

efetividade".  
 

Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, foi preso no ano passado e 
condenado a mais de 19 anos de prisão por crimes como corrupção, lavagem de 
dinheiro e por integrar organização criminosa.  

 
Um dos equívocos mais frequentes no combate a fraudes corporativas, segundo 

Alcadipani, é negligenciar a punição. "As empresas tendem a demitir sem justa causa 
para não ficarem expostas. Mas com isso elas permitem que essas pessoas repliquem 

as fraudes no mercado. O correto é demitir com justa causa e acionar a polícia", diz.  
 
Leonardo Lopes, sócio da PwC, afirma que as fraudes se baseiam em um tripé que 

reúne oportunidade, pressão e a racionalização que justifique o ato.  
 

Segundo estudos da consultoria ICTS Protiviti, funcionários mais antigos são mais 
propensos a realizar fraudes.  
 

"Percebemos uma maior concentração, de 58%, entre funcionários com mais de cinco 
anos de casa. Essas pessoas conquistam confiança e aproveitam para agir com 

irregularidade", afirma Jefferson Kiyohara, executivo da ICTS Protiviti.  
 
"Com o tempo, vem também o desgaste na relação do funcionário com o empregador, 

e isso leva a pessoa a racionalizar e justificar o ato."  
 



Quanto maior é o nível de decisão, maior é também o estrago, ainda conforme o 
estudo. Quase 40% das fraudes identificadas pela consultoria são cometidas por 
profissionais de nível estratégico e 76% envolvem profissionais com graduação 

completa.  
 

Governo absorve 72% do crédito do país e desidrata setor produtivo 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
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Sete em cada dez operações de crédito feitas no país em 2015 foram usadas para 

financiar o governo e as estatais.  
 
O Estado absorveu 72% das operações de dívida —que incluem empréstimos a 

pessoas físicas, empresas e o lançamento de títulos públicos e privados no mercado, 
segundo levantamento do economista Carlos Rocca, do Centro de Estudos do Instituto 

Ibmec.  
 
Isso representa R$ 597 bilhões, de um total de R$ 829 bilhões que girou neste mercado 

apenas no ano passado.  
 

Foi o maior percentual de apropriação estatal do fluxo de dívidas da economia 
brasileira em dez anos. O estudo apresenta dados desde 2005.  

 
Rocca atribui esse desequilíbrio ao elevado deficit no Orçamento, estimado em 10% 
do PIB. Endividado, o governo sugou recursos que deveriam irrigar o setor produtivo.  

 
"Quando o setor público disputa com o privado essa poupança, oferece juro mais alto 

em seus títulos, o que mata a demanda por crédito das empresas, que não conseguem 
acompanhar o aumento do custo do financiamento."  
 

Em resumo: o Estado, endividado, tem de cobrar juros altos para se financiar. Para o 
setor privado competir por esse dinheiro, precisa oferecer taxas ainda mais elevadas 

ao lançar um título, por exemplo, o que acaba sendo proibitivo.  
 
Do total de dívidas em circulação (R$ 7,6 trilhões), metade está com União, Estados, 

municípios e estatais.  
 

Essa é uma outra maneira de olhar a piora recente das contas públicas. Entre 2014 e 
2015, a dívida bruta saltou de 57% para 66% do PIB.  
 

"Quando o governo tem deficit, precisa se financiar, e há três opções: aumentar 
impostos, imprimir moeda ou elevar a dívida."  

 
CALOTE  
A prevalência do setor público também é resultado da menor predisposição dos bancos 

em ceder novos empréstimos a empresas e consumidores em meio à recessão, 
temendo o calote.  

 
"Dívida pública recorde não reflete só um lado, do governo, que precisa e quer se 
endividar, mas preferência extrema do setor privado por liquidez", diz José Roberto 
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Afonso, do Ibre/FGV, referindo-se à garantia de retorno, a qualquer tempo, das 
operações com títulos do governo.  
 

Segundo Rocca, o endividamento do governo via emissão de títulos cresceu 19,8% 
em 2015. E as operações de curtíssimo prazo do BC, as compromissadas, 12,9%.  

 
Segundo a consultoria Austin Asis, as aplicações em títulos de 115 instituições 

financeiras chegaram a R$ 2,7 bilhões no fim de 2015, quase 40% do ativo total delas.  
 
OFERTA  

A voracidade estatal na demanda por financiamento foi acompanhada por um avanço 
público também do lado da oferta de crédito. Os bancos estatais, que em 2007 

concediam um terço do volume emprestado, passaram a responder por 56% em 2015.  
 
O principal motor desse aumento foram as linhas de crédito que ou obedecem a regras 

do governo ou são subsidiadas pelo Tesouro, o chamado crédito direcionado.  
 

São os empréstimos para casa própria, os do BNDES e os voltados ao setor rural.  
 
Em 2007, esse crédito respondia por um terço do saldo de empréstimos na economia, 

segundo dados do BC. Em 2015, a cifra saltou a 49%.  
 

Segundo Carlos Rocca, do Centro de Estudos do Instituto Ibmec, se o papel estatal na 
oferta de crédito se somar ao apetite público por financiamento, chega-se à conclusão 
de que o Estado "comandava" quase três quartos do estoque de dívida em 2015. Em 

2007, o percentual era de 56%.  
 

"A alocação de recursos pelo setor público está em discussão neste momento no país, 
como os recursos destinados ao BNDES. Ao mesmo tempo em que a participação do 
banco aumentou, o investimento caiu. A recente intervenção do governo não tem sido 

exatamente um brilho", diz Rocca.  
 

Futuro nacional, T5 mostra que chinesa JAC aprendeu a falar com o brasileiro 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
As costuras vermelhas nos bancos de couro preto do JAC T5 estão perfeitamente 

alinhadas. No painel, molduras prateadas se destacam ao redor de um sistema de 
entretenimento com tela grande, sensível ao toque.  

 
O capricho denota aprendizado. Em cinco anos de mercado, a montadora 
compreendeu que esses detalhes são os primeiros observados pelos que avaliam 

carros chineses. E não há mais espaço para erros.  
 

Após um início retumbante, a marca sucumbiu às mudanças nas regras de importação 
e ao declínio do mercado nacional. Anunciou fábrica, mas precisou rever os planos 
seguidas vezes. Agora, ensaia um recomeço.  

 
A volta por cima tem no utilitário compacto T5 seu porta-estandarte. O carro pertence 

ao segmento que mais cresce no país e será feito em Camaçari (BA) -o que seria 
fábrica se limitará à montagem de modelos que virão em partes da China.  
 

http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/04/1756648-futuro-nacional-t5-mostra-que-chinesa-jac-aprendeu-a-falar-com-o-brasileiro.shtml


Porém, a origem é o que menos importa: em uma semana de avaliações, o JAC 
mostrou ser uma opção interessante não só pelo preço inicial de R$ 60 mil.  
 

Além de ter materiais de boa qualidade nas forrações, a cabine oferece mais espaço 
que os principais concorrentes (Ford Ecosport, Honda HR-V e as versões flex do Jeep 

Renegade).  
 

Todos os ocupantes do T5 têm direito a cintos de segurança com três pontos, e há 
também sistema Isofix para ancoragem de assentos infantis.  
 

O motor 1.5 (127 cv), que aceita etanol e gasolina, garante desempenho razoável. Na 
pista de testes, destacou-se pelo baixo consumo, mas não foi muito bem nas provas 

de aceleração. Para sorte da JAC, modelos como o Renegade 1.8 e o Renault Duster 
1.6 também deixam a desejar no quesito performance.  
 

A lista de equipamentos inclui itens raros, como os sensores que monitoram a pressão 
dos pneus. A versão mais equipada (R$ 65 mil) vem com auxiliar de partida em rampa.  

 
O sistema evita "escorregadas" para frente ou para trás ao sair de uma ladeira.  
 

Embora o câmbio manual de seis marchas seja bem escalonado, uma versão 
automática faz falta. A JAC promete lançar um T5 com caixa CVT ainda neste ano.  

 
No uso cotidiano, o SUV chinês mostrou-se mais firme que os rivais. Sofre um pouco 
ao passar por buracos, mas não emite rangidos. Essas características são trunfos na 

estrada, onde o desempenho acanhado é compensado pela sensação de segurança ao 
contornar curvas fechadas.  

 
No quesito estilo, as fotos falam por si. A grade é um tanto exagerada para o tamanho 
do carro, mas não trazem aquele ar de cópia de tantos outros carros chineses. O T5 

tem personalidade própria, que só é traída pela chave idêntica à usada em modelos 
Audi.  

 

Empresas trocam ranking de notas por avaliação contínua de funcionários 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

As empresas têm substituído as avaliações esporádicas de desempenho dos 
funcionários, em geral uma ou duas vezes ao ano, por um processo de feedback mais 

contínuo.  
 
A ideia é que a análise não seja só uma burocracia no trabalho e, sim, possa ser usada 

como ferramenta pelas companhias para alinhar e rever metas e ajudar no 
desenvolvimento do profissional.  

 
A Microsoft passou de duas avaliações ao ano para, no mínimo, quatro. São feitas 
também conversas mais informais constantes entre chefe e membros de sua equipe.  

 
O processo ganhou ainda novo foco: em vez de se basear em resultados obtidos e 

comparar os funcionários em um ranking de notas, passou a ser analisado o impacto 
do profissional no negócio, diz Daniela Sícoli, 43, gerente de RH.  
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Rodrigo Paiva, 40, diretor de gerenciamento da empresa, diz que a conversa com seu 
gestor se tornou mais frequente. "Fica mais fácil saber a direção que as coisas estão 
tomando, e como melhorar meu trabalho antes de receber a avaliação formal", diz.  

 
Na Dell, o gerente também não dá mais nota e nem faz comparação entre a equipe.  

 
"O sistema deixa mais claro o impacto do meu trabalho e fico a par das expectativas 

sobre mim", afirma Clarissa Costa, 37, consultora de marketing da Dell.  
 
A proximidade entre a chefia e seus funcionários é uma das características da nova 

forma de avaliar, diz Marcos Vono, 52, dono da consultoria de RH MVono.  
 

Em vez de definir apenas os objetivos do ano, o feedback ocorre a todo momento, seja 
após uma reunião ou na entrega de um projeto. 
  

Essa nova dinâmica é reflexo da mudança na gestão das empresas, que mudam mais 
rapidamente suas prioridades diante de um volume maior de informações.  

 
"A análise em tempo real ajuda a distribuir melhor as tarefas e tira o peso do ombro 
do gestor", diz Francisco Homem de Mello, 31, dono da start-up de análise de 

desempenho Qulture.Rocks.  
 

Outra característica do novo modelo é o feedback 360 graus, no qual todos os 
funcionários são avaliados, tanto por chefes quanto por colegas.  
 

"A vantagem é que os subordinados têm a oportunidade de criticar livremente seus 
superiores", diz Alexandre Rangel, 65, sócio da Alliance Coaching.  

 
Para a técnica funcionar, contudo, é necessário assegurar o anonimato do avaliador. 
"Requer também grande maturidade dos profissionais, que devem estar abertos a 

receber críticas", diz Rangel.  
 

Paiva passa pelo pelo procedimento na Microsoft. "É importante para gerar 
transparência dentro da empresa."  
 

TEMPO  
As companhias não devem, contudo, abandonar a avaliação mais demorada, diz 

Rodrigo Vianna, 39, diretor executivo da Talenses.  
 
"Fazer análises constantes pode resultar num processo mais superficial e impessoal. É 

importante que haja espaço para uma conversa mais prolongada", afirma.  
 

Na consultoria Accenture, um estudo interno mostrou que a empresa gastava muito 
tempo no processo de avaliação e o sentimento geral era de insatisfação.  

 
"Nós também percebemos que usávamos o mesmo modelo para toda a empresa, 
mesmo operando com vários negócios diferentes", diz Himanshu Tambe, 50, diretor 

executivo da consultoria.  
 

A Accenture deixou de usar ranking de notas entre os profissionais, passou a enfatizar 
as metas futuras e customizou a metodologia para cada um dos braços do negócio.  
 

Vono, da MVono, ressalta que a mudança na forma de avaliação só é efetiva se houver 
preparo dos envolvidos.  

 
"Se o chefe não tem credibilidade com seus subordinados de nada adianta fazer 
análises frequentes. É preciso ter uma liderança preparada para fazê-lo".  

 



Para Vianna, a companhia deve criar uma estrutura de suporte aos funcionários para 
o pós-avaliação. "Não pode ser apenas um banco de dados. A empresa deve oferecer 
ferramentas para que o profissional corrija os erros."  

 
Colaborou Fernanda Perrin  

*  
DE TAYLOR AOS 360 GRAUS 

Como as técnicas de avaliação evoluíram ao longo do tempo  
 
1800: Em 1842, o serviço público dos EUA implantou sistema de relatórios anuais de 

desempenho. Em 1880, foi a vez do Exército americano. Inspirados no taylorismo, 
avaliavam produtividade. 

 
1950: Após a Segunda Guerra, a avaliação ganhou espaço nas empresas. O sistema 
passou a levar em conta também o comportamento das pessoas no escritório, mas 

atraiu críticas por não haver autoavaliação. 
  

1960: Além de dar espaço ao próprio funcionário na gestão de desempenho, as 
empresas passaram a usar o processo como forma de determinar metas futuras -em 
vez de ser apenas um retrato do momento. 

 
1970: A subjetividade das avaliações é alvo de críticas e leva a processos judiciais. 

As companhias buscam formas de tornar o processo mais metódico, como escalas de 
avaliação e testes de psicometria. 
  

1980: A satisfação e o engajamento dos funcionários ganham importância, assim 
como o desenvolvimento do profissional. Para isso, entram métricas de competências, 

como trabalhoem equipe e comunicação. 
  
Atual: Com hierarquias mais flexíveis, a avaliação leva em conta chefe, colegas e 

clientes, o chamado feedback 360 graus. O processo fica mais constante e contínuo, 
em vez de esporádico, mudança facilitada pela tecnologia.  

*  
CRÍTICA POSITIVA 
Como garantir que o feedback ajude a equipe. 

  
NA HORA: Faça a crítica no momento em que o funcionário entrega o trabalho, e não 

somente no período determinado para a avaliação. Isso deixa o processo menos 
engessado e permite que o profissional identifique melhor as correções necessárias. 
  

PRIVACIDADE: Elogios podem ser feitos em público, para que sirvam não apenas de 
reconhecimento ao profissional como também de incentivo aos colegas. Já os 

feedbacks negativos devem ser feitos em particular, para que a pessoa não se sinta 
exposta em um momento de fragilidade. 

  
ESPECÍFICO: É importante contextualizar a crítica com exemplos de situações em 
que o erro ocorreu. Ser muito generalista na desaprovação pode passar a impressão 

de que é um ataque pessoal ao funcionário. 
  

FUTURO: Mais importante do que apontar os erros cometidos é indicar como o 
profissional pode melhorar o desempenho dali para frente. Dê exemplos práticos de 
como o trabalho deveria ser feito e deixe claro as metas que espera dele. 

  
RESPOSTA: A avaliação deve ser uma conversa e não uma imposição. Permita ao 

funcionário responder as críticas apontadas e, mais importante, tirar dúvidas sobre 
como poderia ter agido de forma diferente. 
  



Fonte: "Desempenho Humano nas Empresas: Como Desenhar Cargos e 
Avaliar o Desempenho", Idalberto Chiavenato, Matheus Haddad, empresa 
People HR e Qulture.Rocks. 

 

Yamaha volta ao segmento de scooters compactos com NMax 160 

04/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Após passar quase dez anos sem oferecer um scooter pequeno no Brasil, a Yamaha 
quer recuperar participação nesse mercado. O modelo escolhido para a reestreia é o 
NMax 160 ABS, que faz sucesso na Europa.  

 
Montado em Manaus (AM), o modelo chega às lojas com preço sugerido de R$ 11.390 

em versão única. A marca pretende vender 4.000 unidades por ano. Líder do 
segmento, o Honda PCX 150(R$ 10.790) teve 22,9 mil emplacamentos em 2015.  
 

O scooter Yamaha traz freios a disco com ABS (sistema que evita o travamento das 
rodas em frenagens de emergência) e iluminação por luzes de LED. O modelo chegará 

às revendas na primeira quinzena de maio e terá um ano de garantia.  
 
CÂMBIO AUTOMÁTICO  

Diante de um trânsito cada vez pior nas cidades médias e grandes, um scooter como 
o NMax vai bem. Suas dimensões permitem passar com folga por locais onde motos 

maiores precisam se "espremer". Outra vantagem é o câmbio automático tipo CVT, 
que facilita a condução.  
 

O guidão alto e distante do assento permite que pilotos de estaturas diversas se 
acomodem bem, com os pés apoiados nas laterais ou junto do escudo frontal.  

 
O porta-objetos instalado sob o assento é grande o suficiente para acomodar um 

capacete. Há outro espaço para itens pequenos na carenagem frontal, do lado 
esquerdo.  
 

Além de informar velocidade e consumo, o painel de LCD (cristal líquido) traz luzes 
que indicam quando chega a hora de fazer a revisão na concessionária. As informações 

são exibidas com clareza: uma lente antirreflexo evita ofuscamento.  
 
Os LEDs dos faróis emitem facho azulado. A iluminação é viva, indo além do mero 

apelo estético.  
 

Com exatos 155 cm³, o motor monocilíndrico de refrigeração líquida usa pistão de 
alumínio forjado e tem cabeçote com variação da abertura das válvulas- tecnologia 
mais comum em automóveis.  

 
Esse sistema permite maior rendimento a partir de 6.000 rpm (rotações por minuto), 

além da boa potência máxima de 15,1 cv.  
 
O rendimento é suficiente para o uso urbano, e dá até para encarar viagens mais 

curtas. Os freios a disco oferecem ação bem modulada, e a suspensão vem com 
regulagem de pré-carga das molas na traseira.  

 
O tanque de gasolina fica no meio do quadro e tem capacidade para 6,6 litros, 
suficientes para uma autonomia próxima de 300 km.  

 
As rodas de alumínio forjado do scooter da Yamaha têm aro de 13 polegadas. Os pneus 

são largos para os padrões do segmento, o que ajuda a contornar curvas em 
velocidades mais altas.  
 

http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/04/1756524-yamaha-volta-ao-segmento-de-scooters-compactos-com-nmax-160.shtml


Racional e dono de uma engenharia compacta comparável aos "milagrosos" 
microapartamentos japoneses, o NMax 160 chega com aptidões urbanas e estilo 
contemporâneo. Resta à Yamaha aguardar a recepção do público, que hoje só tem 

olhos para o Honda PCX.  
 

Vendas de veículos sobem 22% em março contra fevereiro 

04/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
As vendas de veículos esboçaram reação e subiram 22% em março na comparação 

com fevereiro, para 179,2 mil unidades vendidas no terceiro mês do ano, entre 
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, contra o volume de 146,8 mil 
registrado em fevereiro. Os dados foram divulgados na sexta-feira, 1º, pela 

Fenabrave, que reúne o setor de distribuição. 
 

A alta reflete a diferença de dias úteis entre os dois meses. Enquanto fevereiro, quando 
houve feriado de carnaval, computou 19 dias de vendas mesmo em ano bissexto, o 
mês seguinte, que também teve feriado, o de Páscoa, encerrou com 22 dias úteis. 

 
Além disso, houve crescimento de 5,4% no volume diário de emplacamentos e a média 

se elevou de 7,72 mil veículos/dia em fevereiro para 8,14 mil em cada um dos dias 
úteis de março. 

 
QUEDA NO TRIMESTRE  
Embora todos os segmentos tenham aumentado suas vendas em março na 

comparação com fevereiro, no acumulado o desempenho do mercado de veículos 
novos segue em queda livre, apontando retração de 28,6% sobre o primeiro trimestre 

de 2015. Foram 481,3 mil unidades emplacadas contra os 674,3 mil veículos 
registrados há um ano. 
 

Desta vez, o tombo foi puxado pelo segmento de comerciais leves, que registrou o 
pior desempenho, com redução de 38,3% nas vendas sobre o primeiro trimestre de 

2015, para apenas 63,4 mil unidades. Em leves, os automóveis tiveram baixa de 
26,2%, passando de 545,8 mil unidades no primeiro trimestre do ano passado para 
401,6 mil nos três primeiros meses deste ano.  

 
No comparativo mensal, com 174,6 unidades, os licenciamentos de automóveis novos 

aumentaram 20,3% no fechamento de março contra fevereiro e os de comerciais leves 
avançaram 32,2%, para 25,6 mil unidades.  
 

Houve ainda novas quedas contundentes no segmento de pesados, cuja baixa do 
primeiro trimestre é de 36,5% no comparativo anual, para 16,3 mil unidades, entre 

caminhões e ônibus.  
 
Enquanto os caminhões tiveram retração de 32,8% no acumulado, para 12,9 mil 

unidades, o segmento de chassis de ônibus viu seus emplacamentos diminuírem 
47,6%, para 3,3 unidades.  

 
Na passagem de fevereiro para março, houve crescimento de 26% para caminhões e 
de 34,4% para chassis de ônibus, para 4,8 mil e 1,1 mil, respectivamente. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23719/vendas-de-veiculos-sobem-22-em-marco-contra-fevereiro


Nissan promove mudanças na América Latina 

04/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Desde o dia 1º, novos executivos vão liderar diferentes áreas da Nissan na América 

Latina: vendas e marketing; manufatura e operações; administração e finanças e 
planejamento. As mudanças foram anunciadas pela montadora com a intenção de 
fortalecer a consolidar sua presença na região.  

 
A filial N-Latam (Nissan Latam), criada em 2004, tem como objetivo posicionar-se 

como a terceira maior marca na região no longo prazo. Além do Brasil, em 2015, a 
empresa lançou duas novas subsidiárias, a da Argentina e do Chile. Além disso, a 
Nissan se prepara para iniciar as novas operações industriais na Argentina em 2018. 

 
“Estas melhorias organizacionais refletem nossos esforços em consolidar a fundação 

da Nissan na América Latina com novos ativos e times fortes encarregados de conduzir 
nossa expansão nas próximas décadas”, declarou em nota Jose Valls, chairman da 
Nissan América Latina. 

 
José Román, atual vice-presidente e diretor geral da Nissan Latin America e Caribe 

(NLAC) é nomeado vice-presidente da Nissan América Latina (N-LATAM). Ele será o 
líder regional das operações comerciais da Nissan Argentina (N-Arg), Nissan Chile (N-

CHL), Nissan do Brasil (NBA) e dos importadores independentes.  
 
Anteriormente, Roman ocupou o cargo de vice-presidente de vendas da Nissan México 

e antes de unir-se a Nissan, desempenhou diferentes funções na indústria automotiva 
em países como Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela.  

 
Daniel Pelayo atual diretor de pós-vendas da NLAC assumirá a responsabilidade 
regional de pós-vendas para a América Latina. Jose Vendramini, atual diretor de 

qualidade ao consumidor e desenvolvimento de rede da Nissan do Brasil expandirá 
suas atividades também para a área de pós-vendas no País.  

 
Hitoshi Mano, atual vice-presidente de manufatura e operações da Nissan do Brasil é 
promovido a diretor da divisão de Monozukuri Latam. Ele será responsável por todas 

as operações de manufatura da América Latina, incluindo o complexo industrial de 
Resende e a nova fábrica na Argentina, programada para ser inaugurada em 2018.  

 
Na empresa desde 1988, Mano ocupou diversos cargos de liderança nas áreas de 
produção, logística e planejamento corporativo na Europa, Japão e México.  

 
Sergio Casillas, atual diretor de manufatura de fábrica de Aguascalientes 2 na Nissan 

México será promovido diretor de manufatura e operações da empresa no Brasil.  
 
Roberto Delgado, atual vice-presidente de administração e finanças da Nissan América 

Latina assumirá a vice-presidência de finanças na Europa. Em seu lugar assume Marco 
Silva, atual diretor de finanças no Brasil.  

 
Por fim, Redmer van der Meer, ex-gerente geral da divisão de planejamento da Nissan 
Europa é nomeado vice-presidente de planejamento da Nissan para a América Latina, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23716/nissan-promove-mudancas-na-america-latina


o que inclui as atividades de planejamento de produto, inteligência de mercado e 
gerenciamento de programas. 
 

Case IH atualiza colhedora de cana A8800 

04/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
  

 
 
 

 
 

 
A Case IH lançou a versão 2016 da colhedora de cana A8800. A fabricante alongou a 
vida útil de componentes e reduziu o custo operacional em até R$ 30 mil por safra. A 

manutenção está mais fácil e rápida, aumentando a disponibilidade da máquina em 
até 210 horas por safra.  

 
O novo sistema de iluminação auxilia reparos noturnos, com um ponto de luz dedicado 
à parte frontal e um pendente, para utilização em 360 graus. O tempo de troca dos 

rolamentos dos rolos alimentadores baixou de 15 horas para 2h30.  
 

Com a centralização dos pontos de lubrificação, o trabalho de azeitar a colhedora 
ocorre agora em 30 minutos para cada 50 horas de colheita. Além das mudanças que 
resultaram no aumento da disponibilidade mecânica, a Case IH adotou um novo 

sistema de filtragem da sucção de óleo hidráulico que aumentou o intervalo de troca 
de 250 para mil horas e baixou de 46 para seis filtros por safra.  

 
Outra mudança técnica foi aplicada na vedação dos motores hidráulicos, que 

proporciona redução da frequência de troca dos retentores em até cinco vezes. 
  

Governo sacrifica ajuste para tentar conter crise política 

04/04/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

O compromisso continua o mesmo: fazer o ajuste fiscal. Mas, na prática, a equipe 
econômica sacrificou o ajuste no curto prazo e adotou medidas que retardam a 
recuperação fiscal e a reversão do rombo das contas públicas, que deve chegar perto 

de R$ 100 bilhões em 2016. 
 

Além das medidas de crédito e redução de taxas de juros em operações do BNDES e 
de fundos constitucionais, o governo pediu um abatimento da meta em até R$ 120 
bilhões para acomodar mais despesas, inclusive na área de defesa, e recursos não 

previstos para os Estados de R$ 1,95 bilhão como compensação pela Lei Kandir que 
desonerou as exportações. 

 
Também estão sendo atendidos pleitos de renegociação agrícola, como ocorreu em 

2014. Há pressão ainda para a liberação dos depósitos compulsórios pelo Banco 
Central. 
 

O pacote de socorro aos Estados e alongamento da dívida com a União anunciado 
recentemente ficou muito maior do que o previsto, com impacto que pode chegar a 

R$ 45 bilhões em três anos.  
 
Medidas impopulares, como as reformas da Previdência e trabalhistas, que chegaram 

a ser anunciadas pelo ministro da Fazenda Nelson Barbosa, foram engavetadas. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23717/case-ih-atualiza-colhedora-de-cana-a8800
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/944481/?noticia=GOVERNO+SACRIFICA+AJUSTE+PARA+TENTAR+CONTER+CRISE+POLITICA


Na situação de rombo das contas públicas e atraso na votação da CPMF, medidas 
adicionais de alta de tributos já teriam sido adotadas. 
 

O roteiro é semelhante ao seguido pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega em 
2014, ano de eleições presidenciais, quando foram adotadas "bondades" econômicas 

ou retardadas ações para não atrapalhar a campanha à reeleição da presidente Dilma 
Rousseff. Para muitos economistas, essa foi a raiz do agravamento da crise que o País 

vive hoje. 
 
Agora, na guerra contra o impeachment da presidente, o governo abriu espaço para 

mais despesas em nome do enfrentamento da recessão. A decisão facilita, porém, o 
atendimento das demandas políticas de aliados e "neoaliados" e ajudaria a criar um 

ambiente mais favorável com a população, como tem cobrado o ex-presidente Lula.  
 
Novas medidas estão sendo preparadas para serem anunciadas nesta semana. 

 
Barbosa tem vivido dias de "equilibrista fiscal", principalmente depois que virou alvo 

das críticas do PT. O quadro também se assemelha ao de 2014, quando Lula trabalhou 
nos bastidores para a substituição de Mantega no cargo. A diferença com o que ocorreu 
há dois anos é que o cofre agora está vazio. 

 
Com o pedido de revisão da meta fiscal, para poder registrar novo déficit, a equipe 

econômica buscou antecipar a solução de um problema, o que naquela época só 
aconteceu depois da vitória de Dilma nas eleições. Mantega chegou a preparar medidas 
de ajuste, como mudanças nas regras de seguro-desemprego, que ficaram na gaveta 

até o final do segundo turno. 
 

Além disso, o ex-ministro represou o aumento dos preços administrados, como 
gasolina e energia elétrica, que depois foram liberados, contribuindo com efeitos na 
escalada da inflação.  

 
"Quanto mais demoramos a enfrentar os problemas estruturais, mais graves os 

problemas e a crise, mais custoso o ajuste. Essa é a natureza da crise", diz Marcos 
Lisboa, presidente do Insper e ex-secretário de Política Econômica do governo Lula. 
 

Lisboa diz não ter visto até agora nenhuma medida do governo que realmente 
encaminhe uma solução estrutural para o problema fiscal. "O problema do crescimento 

do gasto primário não está resolvido", diz. Para ele, o governo voltou adotar medidas 
de estímulo feitas nos últimos anos que resultaram na crise fiscal de hoje. 
 

No governo, ao contrário, a avaliação é de que não tem como cortar mais despesas, 
sob o risco de colapsar a máquina pública e empurrar mais a economia para a 

recessão.  
 

"A realidade da economia não vai mudar no curto prazo com ou sem impeachment. O 
processo de recuperação é longo", diz um integrante da equipe econômica. "O governo 
está no limite. Não tem mágica", acrescenta ele, lembrando que o abatimento maior 

permite o pagamento de despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
da Saúde e recursos para os Estados. 

 
Congresso 
Na visão da área econômica, as medidas fiscais adotadas estão no caminho certo, mas 

a grande interferência na política fiscal é a aprovação de medidas pelo Congresso que 
aumentam despesas. Como, exemplo, a fonte cita a aprovação de Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) na Câmara, que aumenta os gastos para a saúde. 
 
Ex-secretário da equipe de Mantega, o economista Marcio Holland avalia que a política 

fiscal fracassou porque o governo não consegue mais originar superávits primários 
minimamente necessários para garantir um cenário de queda da dívida. 



Segundo o economista, que está terminando o livro A economia do ajuste fiscal: Por 
que o Brasil quebrou, não é só no Brasil que ocorre um freio na adoção de medidas 
econômicas durante períodos de eleições e de fragilidade política. Outros governos 

também já adotaram táticas semelhantes. Ele cita medidas cambiais represadas pelo 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante sua campanha à reeleição. 

 
"É o fenômeno político afetando a as decisões", diz. 

 
Holland lembra que, em 2014, a equipe preparou uma série de medidas para diminuir 
gastos com pensões, seguro desemprego e abono salarial, adotadas só após as 

eleições.  
 

"Em 2014, já havia a avaliação de que era preciso entrar em janeiro com um ajuste 
bem forte", avalia ele, que critica sobretudo o reajuste do salário mínimo. "Houve 
hesitação em 2015 e agora em 2016. Está havendo postergação e até falta de 

convicção." Colaborou Victor Martins.  
 

Centro de Energias Renováveis quer atrair investidor e ampliar produção 

04/04/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

O Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás) tenta atrair investidores 
para dez projetos envolvendo cem produtores rurais no Sul e Centro-Oeste do País. 

 
Juntos, eles têm capacidade para gerar 100 mil m³ de biogás por dia ou 60 mil m³ de 
biometano, pois 40% se perdem na purificação. O projeto é orçado em R$ 150 milhões. 

Essa quantidade de gás veicular é suficiente para abastecer 4.285 carros que podem 
percorrer 200 km por dia cada um. 

 
Outro projeto pioneiro, iniciado em 2009 e batizado de Condomínio de Agroenergia 

para Agricultura Familiar/Ajuricaba, reúne 33 propriedades rurais de Marechal Cândido 
Rondon (PR) que geram a própria energia.  
 

A criação de porcos e bovinos resulta, conjuntamente, em 16 mil toneladas por ano 
de resíduo orgânico, permitindo a produção de 266 mil m³ de biogás. Ele é 

transportado por um gasoduto de 25,5 km até uma microcentral térmica que gera a 
energia elétrica redistribuída para todos. 
 

O biogás já é usado em países da Europa, China e Índia. Na Alemanha, a produção foi 
subsidiada pelo governo por vários anos.  

 
"Na Europa, são usados dejetos de animais e grama plantada; no Brasil não 
disputamos espaço com outra cultura, pois usamos apenas a sobra dos agricultores", 

diz Rodrigo Regis Galvão, presidente do CIBiogás. No Brasil também há projetos em 
Brasília, Mato Grosso, Porto Alegre, Rio, Santa Catarina e São Paulo. 

 
Silvio Munhoz, da Scania, lembra que aterros sanitários também são importantes 
fornecedores de matéria-prima para biogás, mas ainda não podem ser usados no 

biometano. Segundo ele, em relação ao diesel, o biometano reduz em 80% a 90% a 
emissão de particulados e em 60% a 70% a de dióxido de enxofre.  

 
Por ter produção espalhada, não há dados sobre a produção nacional, informa o 
presidente da Associação Brasileira do Biogás e do Biometano (Abiogás), Cícelo Bley.  

 
A entidade calcula que a capacidade de geração de biogás poderia cobrir 12% da 

energia elétrica utilizada no País.  
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/944340/?noticia=CENTRO+DE+ENERGIAS+RENOVAVEIS+QUER+ATRAIR+INVESTIDOR+E+AMPLIAR+PRODUCAO


"O Brasil tem quantidade imensa de material que pode ser reaproveitado, mas joga 
fora milhões de reais", diz Bley. "Além disso, o uso adequado dos resíduos ajudaria na 
redução da poluição hídrica e atmosférica." 

 
Elétricos 

Itaipu também é pioneira na produção de veículos elétricos, em parceria com 
montadoras. Hoje, trabalha na montagem de 32 unidades do Renault Twizy e, segundo 

o responsável pelo projeto, Celso Novaes, já foram identificadas 50% de peças que 
podem ser nacionalizadas no minicarro.  
 

Baterias Moura terá nova fábrica em Belo Jardim 

04/04/2016 - Fonte: CIMM 

 
O grupo Baterias Moura terá mais uma unidade no município pernambucano de Belo 
Jardim. A empresa investirá R$ 209 milhões na construção de uma fábrica de baterias 

automotivas. A operação deve gerar cerca de 150 empregos diretos.  
 

A expectativa é de que a primeira etapa do projeto entre em operação já no segundo 
semestre de 2017. A consolidação do empreendimento está prevista para os próximos 
três anos. 

 
“O projeto nasce para aumentar a capacidade de produção e será o mais moderno do 

grupo. A planta estará preparada para atender as novas demandas de veículos, como 
os híbridos e os elétricos. Nasce com o desejo de ser o estado da arte no que diz 
respeito à tecnologia”, afirmou o diretor financeiro e de controladoria do grupo, Tiago 

Tasso. Do total investido, parte é de recursos próprios e a outra de financiamentos 
bancários. 

  
De acordo com o diretor, o foco da nova unidade está no mercado de baterias para 

reposição. “A bateria tem vida útil. Sabemos que nos últimos anos a frota cresceu 
demais e, com crise ou sem crise, existe a demanda por baterias. Sem ela o veículo 
não anda. O momento econômico tem impacto direto na fabricação de carros novos. 

Por isso insistimos na estratégia de focar no fornecimento para o mercado de 
reposição. Isso que estimula o investimento”, ressaltou. 

 
O anúncio do projeto consolida Belo Jardim como um polo industrial do grupo. No 
município já estão em funcionamento uma unidade de baterias automotivas, uma 

metalúrgica, uma planta de injeção de plástico, uma fábrica de baterias industriais e 
um centro de distribuição. O complexo como um todo emprega 2.300 empregados.  

 
Daqui, as peças atendem a demanda de todo o país. “Também fornecemos para 
mercados de reposição do Brasil, América do Sul e alguns países da Europa e Ásia. 

Toda e exportação e importação é realizada via Porto de Suape. Agora, a distribuição 
para os estados brasileiros é rodoviária”, detalhou Tasso.  

 
A construção da nova indústria teve incentivos fiscais aprovados ontem durante 
reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic).  

 
O projeto foi incluído no Programa de Desenvolvimento do estado de Pernambuco 

(Prodepe), que garante incentivos fiscais de até 95% de desconto no crédito 
presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS).  
 

Na reunião de ontem, foram aprovados 25 projetos, sendo 20 indústrias, duas 
importadoras e três centrais de distribuição. Os investimentos industriais totalizam R$ 

242,6 milhões, sendo R$ 226,5 milhões destinados ao interior e R$ 16 milhões para a 
Região Metropolitana do Recife (RMR).  
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14126-baterias-moura-tera-nova-fabrica-em-belo-jardim


Os investimentos projetam a geração de 775 postos de trabalho, dos quais 458 estarão 
sediados no interior do estado e 317 na RMR. “Apesar do cenário adverso estamos 
mantendo a atração de investimentos e levando projetos para o interior 

pernambucano”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, 
Thiago Norões.  

 
Além da nova unidade da Baterias Moura, entre os projetos aprovados está o de 

implantação de uma indústria de eletrodutos corrugados, mangueiras e acessórios de 
plásticos da Vitoplastic Industrial, em São Lourenço da Mata, que equivale a um 
investimento de R$ 6,4 milhões. 

 

Sócios aportam R$ 380 milhões no EAS 

04/04/2016 - Fonte: CIMM  
 
Controlado pelos grupos Camargo Corrêa e Queiroz Galvão, o Estaleiro Atlântico Sul, 

localizado no litoral de Pernambuco, vai receber aporte de pelo menos R$ 380 milhões 
dos acionistas este ano.  

 
Com objetivo de sanar os problemas de liquidez do negócio, a injeção de capital foi 
aprovada em duas reuniões do conselho de administração da EAS em janeiro e 

fevereiro, após a empresa fechar 2015 com prejuízo de R$ 379,24 milhões, aumento 
de 15% sobre o ano anterior. 

 
"O suporte reflete a confiança dos acionistas na administração e no futuro do EAS, e 
é realizado com objetivo de munir o EAS com recursos necessários para 

implementação do seu plano de reestruturação", afirmou a companhia nas notas 
explicativas das suas demonstrações financeiras auditadas, divulgadas ontem. 

 
O montante de novos recursos na companhia este ano é superior ao que foi aportado 

pelos acionistas em 2014 - R$ 186 milhões. O EAS tem um passivo financeiro de curto 
prazo (financiamento com bancos e debêntures) superior as duas disponibilidades de 
caixa. Ao fim do ano passado, a empresa tinha dívida de mais de R$ 2,1 bilhões. 

 
Desse total, R$ 455, 7 milhões eram de compromissos com vencimento em de até 12 

meses, enquanto a empresa tinha apenas R$ 141,22 milhões em caixa. O patrimônio 
líquido da companhia era de R$ 45 milhões. 
 

O aporte de capital se fez necessário também devido à exigência contratual, por parte 
dos credores financeiros, de suporte dos acionistas em caso de descumprimento das 

cláusulas de endividamento - os chamados 'covenants' - das operações contratadas. 
 
Segundo o Valor apurou, a japonesa IHI, também sócia do EAS, não quis acompanhar 

o aumento de capital este ano, tendo sua participação na empresa diluída. 
Posteriormente, a japonesa teria deixado a sociedade. Nem a IHI e tampouco o EAS 

comentam essa informação "por questões contratuais". 
 
A receita líquida do estaleiro com construção naval no ano passado, quando a 

companhia entregou três navios, caiu mais 68,5%, para R$ 599 milhões, em relação 
a 2014.  

 
O resultado final não foi pior porque o EAS registrou R$ 969,51 milhões em outras 
receitas operacionais, que não foram especificadas nas suas demonstrações 

financeiras. Procurado, o EAS disse que "não iria comentar sobre o seu balanço". 
 

Fundada em 2005 com a promessa de ser grande vetor do renascimento da indústria 
naval brasileira, o Estaleiro Atlântico Sul (EAS) entrou em grave crise quando, no ano 
passado, cancelou o contrato de construção de sete navios-sonda com a Sete Brasil 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14125-socios-aportam-r-380-milhoes-no-eas


por inadimplência da contratante. Nenhum dos navios chegou a ser entregue pelo EAS, 
embora alguns já estivessem em fase avançada de construção. 
 

Em função do encerramento, o EAS iniciou um processo de renegociação de contratos 
com fornecedores de materiais e serviços, "tendo obtido sucesso com alguns 

fornecedores", escreveram os auditores independentes, no seu parecer sobre o 
balanço da empresa. 

 
Este ano, a situação do EAS piorou quando houve redução, pela metade, das 22 
encomendas de navios gaseiros da Transpetro. 

 
Segundo o EAS, um plano de enxugamento de pessoal e de reestruturação gerencial 

já foi colocado em prática. As áreas de suporte e produção tiveram seus efetivos 
ajustados em mais de 50%, disse a companhia no seu relatório de desempenho.  
 

Além disso, houve uma eliminação "significativa" no número de diretorias, gerências, 
coordenações e supervisões e o fechamento do escritório central.  

 
Foi mantido o escritório de operações que passou a englobar a área administrativa. "O 
resultado foi o aumento da eficiência geral da organização e a redução de custos", 

afirmou a companhia. 
 

O Estaleiro Atlântico Sul (EAS) foi citado, em 2014, em um dos depoimentos da 
Operação Lava Jato por suposto envolvimento com irregularidades de contratos com 
a Petrobras. A empresa diz que "realizou investigações internas, conduzidas por 

especialistas independentes, que não confirmaram tais alegações". 
 

Para especialistas, queda na carga tributária é chance para reforma 

04/04/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
A redução no recolhimento de impostos e contribuições verificada nos últimos anos é 
uma oportunidade para reformar profundamente o sistema tributário brasileiro, 

avaliam os economistas José Roberto Afonso e Kleber Pacheco de Castro em artigo 
publicado na Revista de Administração Tributária, do Centro Interamericano de 

Administrações Tributárias (Ciat). 
 
Isso porque um dos principais temores que impediram o avanço de propostas desse 

tipo no último ano, o de que poderia haver uma forte queda na arrecadação que 
poderia colocar em risco o equilíbrio das contas públicas, já se concretizou. É questão 

de transformar o limão em limonada. 
 
"É unânime o apoio para levar a cabo com urgência uma reforma fiscal, mas diminuiu 

ligeiramente a força da ideia que prevalecia antes no sentido de que bastariam ajustes 
pontuais para corrigir as distorções e restaurar a arrecadação e a qualidade dos 

impostos", diz o texto.  
 
A queda na carga tributária, avaliam, "poderia aumentar a aceitação de propostas que 

buscam não reformar, mas construir um novo sistema tributário, que se espera concilie 
quantidade e qualidade, a saber, que arrecade maiores receitas mas de maneira mais 

equitativa para a sociedade e competitiva para o setor produtivo." 
 
Carga pesada  

O estudo aponta que, mesmo com a queda recente, a carga tributária brasileira é 
elevada em comparação com economias semelhantes. Considerando tudo o que é 

arrecadado pelas três esferas de governo (União, Estados e municípios), ela 
corresponde a 33,3% do Produto Interno Bruto (PIB), contra 19,8% no Chile, 26% 
nos Estados Unidos e 28,7% da Turquia.  

 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/944334/?noticia=PARA+ESPECIALISTAS+QUEDA+NA+CARGA+TRIBUTARIA+E+CHANCE+PARA+REFORMA


E menos do que os 35,9% da Grécia ou 45,2% da França. Os números são de 2014. 
 
Os dados mostram também que, comparado à média dos países da Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a tributação direta no Brasil é 
baixa. Aqui, 41,2% dos impostos e contribuições recolhidos em 2014 recaíram sobre 

o consumo de bens e serviços. 
 

Essa é uma tributação chamada indireta. Ela é considerada pouco justa, do ponto de 
vista social, porque incide de forma igual para todas as pessoas, independentemente 
da renda. A média dos países da OCDE é de 30,7%. 

 
O segundo maior grupo são os tributos sobre os salários e mão de obra: 26,7% no 

Brasil e 27,2% na OCDE. Comparativamente, o Brasil recolhe pouco sobre o lucro 
(20,8% contra 33,3%) e sobre o patrimônio (3,8% contra 5,6%). 
 

Mercado baixa estimava da inflação pela quarta semana consecutiva 

04/04/2016 - Fonte: EM.com 

 
Pela quarta semana consecutiva, as projeções do mercado financeiro para o IPCA deste 
ano recuaram no Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 4, pelo 

Banco Central (BC). A mediana das estimativas passou de 7,31% para 7,28% nesta 
semana. Há um mês, estava em 7,59%. 

 
Apesar de menor, a mediana ainda está acima das novas previsões apresentadas pelo 
BC na semana passada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Pelo cenário de 

referência da instituição, o IPCA subirá 6,6% este ano e, pelo de mercado, 6,9%. 
Todas as previsões - do mercado e do governo - estão acima do teto da meta de 2016, 

de 6,50%. 
 

Para 2017, o documento trouxe estabilidade das estimativas pela oitava semana 
consecutiva. A previsão seguiu em 6,00%, justamente no limite superior da banda 
estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano que vem. Pelos cálculos 

do BC, a inflação do ano que vem subirá 4,9% e 5,4%, respectivamente pelo cenário 
de referência e de mercado. 

 
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do índice no médio 
prazo, denominadas Top 5, a mediana das expectativas para 2016 ficou estável. Para 

2016, seguiu em 7,18% de uma semana para outra - um mês antes, estava em 7,95%. 
 

No caso de 2017, a previsão ficou congelada em 6,20% na semana, e ficou abaixo da 
taxa de 6,50% apontada um mês atrás. 
 

A inflação suavizada 12 meses à frente também seguiu paralisada, em 6,48% de uma 
semana para outra - há um mês, estava em 6,70%. Para o curto prazo, houve ajustes 

pontuais.  
 
Para março de 2016, passou de 0,54% para 0,53% (quatro semanas antes estava em 

0,55%) e, para fevereiro, a mediana das previsões saiu de 0,62% para 0,61% de uma 
semana para a outra - quatro edições atrás da Focus estava em 0,65%. 

 
Preços administrados 
 

As projeções do mercado financeiro para os preços administrados em 2016 subiram 
no Relatório de Mercado Focus. Vilões da inflação de 2015, ao avançarem 18,07%, a 

expectativa agora é de que os administrados terão alta de 7,40% este ano ante taxa 
prevista de 7,30% na semana anterior. Quatro semanas atrás, a mediana estava nos 
mesmos 7,40% desta semana. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/04/internas_economia,749840/mercado-baixa-estimava-da-inflacao-pela-quarta-semana-consecutiva.shtml


 
No caso de 2017, a mediana das expectativas permaneceu em 5,50%, o mesmo 
patamar visto um mês atrás. 

 
O BC conta com forte desinflação desse segmento este ano para levar o IPCA para o 

intervalo de 4,5% a 6,5%. A expectativa do BC é de que apenas no primeiro semestre 
deste ano haja uma desinflação de 2 pontos porcentuais da inflação. Entre outros 

fatores, a instituição conta com a ajuda dos preços monitorados ou administrados pelo 
governo. 
 

No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado na quinta-feira passada, o 
BC previu que os preços administrados devem subir 6,1% este ano ante previsão 

anterior de 5,9%.  
 
Para 2017, a projeção para esse conjunto de itens ficou inalterada em 5,0%. Em 

ambos os casos, portanto, o governo trabalha com a perspectiva de elevações menos 
expressivas do que aquelas projetadas pelos analistas do mercado financeiro. 

 
IGPD-I 
 

Os índices de preços no atacado voltaram a recuar no Relatório de Mercado Focus. A 
mediana das projeções para o IGP-DI passou de 7,43% para 7,41% de uma semana 

para outra. Quatro semanas atrás, estava em 7,83%. Já o IGP-M de 2016 teve queda 
de 7,68% para 7,67% - quatro semanas antes estava em 7,97%. 
 

Para 2017, a mediana das estimativas para o IGP-M saltou de 5,50% (onde se 
encontrava há duas semanas consecutivas) para 5,66%. No caso do IGP-DI, houve 

estabilidade das previsões para o período, em 5,50%. Esta é a décima semana seguida 
que as projeções ficam nesse mesmo patamar. 
 

O IPC-Fipe para 2016 ficou congelado em 7,00% pela segunda semana, de acordo 
com a pesquisa Focus de hoje. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado 

para o IPC era de 7,22%. Para 2017, a inflação de São Paulo subirá, pelo boletim 
Focus, 5,70% ante taxa de 5,50% prevista no levantamento anterior. Quatro edições 
atrás do documento estavam em 5,40%.  

 

Investimentos de multinacionais no Brasil recuam 

04/04/2016 - Fonte: EM.com 
 

A recessão tem mudado o fluxo de investimento estrangeiro produtivo para o Brasil.  
 
O Banco Central prevê que os recursos para ampliação e modernização de fábricas e 

compra de empresas no País devem cair 20% em 2016. No ano passado, a cifra já 
havia caído 22,5%.  

 
Isso coloca o Brasil na contramão da tendência global de aumento dos fluxos. Com 
vendas em queda, multinacionais têm reduzido a velocidade dos novos projetos e 

ainda dispõem de menos dinheiro em caixa para reinvestir no País. Companhias 
alertam que, se a crise demorar a ser resolvida, o tombo pode ser ainda maior. 

 
A recessão que atinge a economia brasileira já aparece há vários trimestres nos 
balanços de grandes multinacionais. De montadoras a supermercados, o Brasil tem 

sido destacado como fonte de queda no faturamento e lucro.  
 

Agora, o agravamento da crise e a persistência das incertezas parecem contaminar 
cada vez mais o outro lado do balanço das empresas: o investimento. 
 

Enquanto o BC informa que o fluxo de investimento direto para o Brasil caiu 22,5% 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/02/internas_economia,749476/investimentos-de-multinacionais-no-brasil-recuam.shtml


em 2015 na comparação com o ano anterior, dados da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) mostram que o fluxo global aumentou 
36%, conforme a última estimativa da entidade. Com esse salto, o montante investido 

por multinacionais em outros países alcançou o maior nível desde o início da crise 
financeira em 2008. 

 
O levantamento da entidade das Nações Unidas reconhece que o fluxo para 

emergentes tem ritmo menos intenso que o destinado a economias desenvolvidas.  
 
Mas, ainda assim, aumentou mais de 5% no ano passado. Os recursos para o conjunto 

da Ásia, por exemplo, cresceram 15%. Só para a Índia, o valor praticamente dobrou. 
Até para a Turquia, país que tem delicado quadro geopolítico, o investimento 

estrangeiro avançou 30%. 
 
"Claro que a situação macroeconômica afeta o investimento estrangeiro, mas o 

impacto não é imediato porque esse tipo de fluxo é de longo prazo. Normalmente, 
projetos levam de três a cinco anos para serem concluídos", diz o chefe da divisão de 

tendência de investimentos e dados da Unctad, Astrit Sulstarova.  
 
"Mas, entre as componentes do indicador para o Brasil, há queda no reinvestimento 

do lucro e nos empréstimos entre sede e filial." 
 

O especialista da Unctad explica que os momentos de piora da economia derrubam 
inicialmente o lucro das companhias. Assim, filiais têm menos caixa disponível e, ao 
mesmo tempo, as matrizes demonstram menor disposição para investir.  

 
Isso tem como efeito secundário a menor demanda e propensão das corporações a 

tomar crédito por meio das sedes. Dados preliminares da Unctad para o Brasil mostram 
retração na casa de 30% no reinvestimento de lucros e queda entre 40% e 50% no 
crédito intercompanhia, diz Sulstarova. 

 

Real tem a 2ª maior valorização global no trimestre 

04/04/2016 - Fonte: EM.com 
 

O real foi a segunda moeda que mais se valorizou no mundo na comparação com o 
dólar durante o primeiro trimestre. Em três meses, o dólar ficou quase 10% mais 
barato no Brasil.  

 
O noticiário político com maior possibilidade de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff explica parte do fortalecimento do real. O sinal de que a política monetária 
seguirá relaxada por mais algum tempo nos Estados Unidos e a alta das commodities 
também ajudaram o real. Esse fenômeno, porém, não é exclusividade dos brasileiros 

e alcançou outras divisas ligadas às matérias-primas da Indonésia à Noruega. 
 

Nos primeiros três meses do ano, o preço do dólar em reais caiu 9,34%. Assim, a taxa 
de câmbio recuou de R$ 3,96 no fim do ano passado para os R$ 3,59 do fechamento 
de quinta-feira, 31 de março. 

 
O pano de fundo local desse fortalecimento do real é a política. Com a chegada da 

operação Lava Jato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o enfraquecimento do 
governo Dilma Rousseff, investidores avaliam que cresceu a chance de impeachment.  
 

Para o mercado, a saída de Dilma pode abrir caminho para um governo mais inclinado 
às reformas e com capital político para aprovar medidas necessárias para arrumar a 

economia. Esse é o cenário previsto pelos investidores e, por isso, muitos voltaram a 
comprar reais. 
 

O fortalecimento da moeda brasileira, porém, não pode ser considerado um fenômeno 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/02/internas_economia,749463/real-tem-a-2-maior-valorizacao-global-no-trimestre.shtml


isolado. Os analistas do Morgan Stanley dizem que o grande fator que tem influenciado 
o mercado global de moedas é a política monetária dos Estados Unidos. Após o início 
do aperto monetário em dezembro de 2015 nos EUA, a economia global começou a 

falhar, as incertezas cresceram e o Federal Reserve deixou claro que o movimento de 
alta será mais lento e gradual. 

 
"O aperto monetário será menos intenso. Isso enfraquece o dólar e manterá a pressão 

vendedora por algum tempo", dizem os analistas do Morgan Stanley. O 
enfraquecimento do dólar acontece porque o juro que o investidor consegue nos EUA 
será, pelo menos por enquanto, menor que o imaginado previamente. 

 
Nesse cenário, o real brasileiro teve a segunda maior valorização entre as 47 divisas 

acompanhadas pelo serviço de cotações IDC no trimestre e só ficou atrás do ringgit 
da Malásia, onde o dólar ficou 9,51% mais barato. Logo atrás da moeda brasileira, o 
rublo da Rússia viveu o mesmo fenômeno e o dólar caiu 8,07% para os russos. 

 

Governo espera elevar exportações e suavizar queda de importações este ano 

04/04/2016 - Fonte: EM.com 
 
O superávit recorde da balança comercial brasileira em março, de US$ 4,435 bilhões, 

foi alcançado apesar de uma queda disseminada em vários setores, afirmou o diretor 
de Estatística do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

Herlon Brandão. Houve queda nas vendas de produtos como combustíveis e 
lubrificantes (40,8%), bens de consumo (31%) e bens de capital (26,8%). 
 

Pelo lado das exportações, há uma expectativa de encerrar o ano com aumento em 
relação ao ano passado. Até março, há uma queda de 5,1% no total exportado. 

"Esperamos fechar o ano com crescimento nas exportações e suavizar a queda nas 
importações", afirmou. 

 
Brandão destaca que os volumes exportados estão crescendo e deverão ser recordes 
neste ano, mas, apesar da recuperação nos últimos meses, ainda há uma queda nos 

preços de produtos importantes na pauta brasileira, como minério de ferro e petróleo. 
 

Brandão projeta um aumento no total exportado de soja em relação ao ano passado, 
quando foram embarcados 54 milhões de toneladas. 
 

Também houve aumento neste ano nas vendas de veículos ao exterior em março 
(17%), principalmente para países com os quais o Brasil tem acordos comerciais no 

setor, como México, Argentina e Colômbia. 
 
A previsão do MDIC para o saldo comercial neste ano foi mantida em US$ 35 bilhões. 

No primeiro trimestre, o saldo é positivo em US$ 8,398 bilhões. 
 

Ibama rejeita projeto de minério que teria maior barragem de rejeitos do 

Brasil 

04/04/2016 - Fonte: R7 

 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

rejeitou o projeto Vale do Rio Pardo, da mineradora Sulamericana de Metais (SAM), 
em Minas Gerais, que teria o maior reservatório de rejeitos do Brasil, por inviabilidade 
ambiental, informou o órgão nesta sexta-feira. 

 
A negativa acontece meses após o rompimento mortal da barragem de rejeitos da 

mineradora Samarco, em Mariana, também em Minas Gerais, que causou o maior 
desastre ambiental da história do Brasil, deixando pelo menos 18 mortos, um 
desaparecido e centenas de desabrigados. 
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O colapso da Samarco, uma joint venture das gigantes da mineração Vale e BHP 
Billiton, também poluiu o importante Rio Doce, que percorre diversas cidades até o 
mar capixaba. 

 
O projeto da SAM previa três reservatórios totalizando 2,4 bilhões de metros cúbicos 

(m³) de capacidade, sendo que apenas um deles poderia receber até 1,3 bilhão de m³ 
de rejeitos. 

 
Atualmente, o maior reservatório do país é a Barragem do Eustáquio, da Rio Paracatu 
Mineração, com capacidade de 750 milhões de m³, em Minas Gerais, seguida pela 

Santarém, da Samarco, com 672 milhões de m³, também no Estado mineiro. 
 

Além do reservatório gigante, o complexo minerário da SAM, nos municípios de Padre 
Carvalho e Grão Mogol, teria um minerroduto até Ilhéus, na Bahia, e uma estação de 
desaguamento em território baiano, segundo o Ibama.  

 
O parecer técnico que embasou a decisão do Ibama diz que "os impactos negativos e 

riscos ambientais aos quais podem estar expostas as comunidades vizinhas e o meio 
ambiente não permitem que se ateste a viabilidade ambiental do projeto".  
 

Segundo o órgão, a mineradora foi informada sobre a conclusão da equipe técnica em 
22 de março. 

 
Procurados pela Reuters, representantes da SAM não foram encontrados para 
comentar o assunto.  

 

Receita com vendas externas de minério de ferro do Brasil recua 45% no 1º 
tri 

04/04/2016 - Fonte: R7 
 

A receita das exportações de minério de ferro do Brasil sofreu um recuo de 45 por 
cento no primeiro trimestre do ano, ante o mesmo período do ano anterior, devido aos 

baixos preços da commodity no mercado global, apesar do aumento no volume das 
vendas externas de 7,5 por cento no período. 
 

As exportações nos primeiros três meses do ano somaram 2,118 bilhões de dólares, 
com volume total de 85,30 milhões de toneladas, segundo dados publicados nesta 

sexta-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
 
A brasileira Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, é responsável pela 

maior parte das vendas da externas da commodity pelo Brasil e tem travado uma 
disputa com concorrentes globais por participação em um mercado depreciado por um 

excesso de oferta. 
 

A mineradora marcou para 20 de abril a publicação do seu relatório de produção no 
primeiro trimestre. Já seu relatório financeiro está previsto para 28 de abril. 
 

Os preços do minério se recuperaram recentemente de mínimas históricas e operam 
atualmente na casa dos 55 dólares/tonelada, na China. 

 
O preço de exportação no Brasil está bem mais baixo, fechando março em uma média 
de 25,6 dólares por tonelada, em recuperação ante os 22,9 dólares de fevereiro, mas 

bem abaixo dos 45,1 dólares de março de 2015, segundo dados do governo. 
 

"O primeiro trimestre do ano passado ainda estava com nível alto de preço, foi se 
reduzindo ao longo do ano", afirmou o diretor de estatística e apoio à exportação do 
ministério, Herlon Brandão, em uma coletiva de imprensa em Brasília. 
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Já em relação à produção de minério no Brasil, Brandão afirmou não acreditar em um 
aumento tão expressivo como o registrado em 2015, quando a Vale bateu um recorde 
histórico. 

 
"Em 2016 não vai ocorrer grande aumento de produção, deve ficar mais ou menos no 

nível de 2015", afirmou. 
 

A estimativa ocorre apesar da previsão da Vale para iniciar no segundo semestre as 
operações do S11D, maior projeto de minério de ferro da sua história, no Pará, com 
capacidade para produzir 90 milhões de toneladas por ano. A companhia já explicou 

anteriormente que o ritmo da extração será administrado de acordo com as condições 
do mercado. 

 
PETRÓLEO 
Também castigada pelos baixos preços das commodities, a receita das exportações de 

petróleo caiu am 32 por cento no primeiro trimestre, enquanto o volume das vendas 
externas cresceu 19 por cento, segundo o ministério. 

 
Nos três primeiros meses do ano, o país arrecadou 1,835 bilhão de dólares, com a 
venda de 10,14 milhões de toneladas. 

 

Brasil exportou R$ 15,8 bilhões a mais do que importou no melhor março 
desde 1989 

04/04/2016 - Fonte: R7 
 

Saldo é fruto de R$ 57,5 bilhões em exportações e R$ 41,6 bilhões em importações 
A balança comercial brasileira teve superávit (exportações maiores que importações) 

de R$ 18,8 bilhões (US$ 4,435 bilhões) em março.  
 
É o melhor resultado para meses de março desde o início da série histórica da balança, 

em 1989. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (1°) pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

 
O saldo positivo resultou de R$ 57,5 bilhões (US$ 15,994 bilhões) em exportações e 
R$ 41,6 bilhões (US$ 11,559 bilhões) em importações. 

 
As vendas externas caíram 5,8% sobre março de 2015 e subiram 3,5% em relação a 

fevereiro de 2016, segundo o critério da média diária, que mede o valor negociado por 
dia útil. 
 

Do lado das compras do Brasil no exterior, houve queda de 30% no volume diário 
negociado na comparação com março de 2015, e de 3,1% na comparação com 

fevereiro de 2016. 
 

Fenabrave: venda de veículos novos recua 23,59% em março ante março de 
2015 

04/04/2016 - Fonte: R7 

 
A venda de veículos novos terminou março com queda de 23,59% em relação a março 

do ano passado, informou nesta sexta-feira, 1, a Federação Nacional de Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 179.294 unidades comercializadas no 
terceiro mês de 2016, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. 

 
Na comparação com fevereiro, no entanto, houve alta de 22,12%. O crescimento 

ocorreu em razão do número maior de dias úteis em março, 22 ao todo, contra 18 no 
mês anterior. Tanto que, na média diária, a variação foi praticamente zero. 
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A queda nas vendas em março (em relação a março do ano passado) é mais um 
resultado negativo para o setor, que não consegue esboçar reação. Com isso, o 
primeiro trimestre de 2016 acumula retração de 28,62% sobre o resultado de igual 

intervalo de 2015. Foram 481.390 veículos vendidos nos primeiros três meses de 
2016, o pior começo de ano desde 2006. 

 
Por segmento, a venda de automóveis e comerciais leves, juntos, teve baixa de 

23,32% em março sobre igual mês de 2015, para 173.274 unidades. Em relação a 
fevereiro, a alta foi de 21,94%. No acumulado do ano, a retração é de 28,30%. 
 

Entre os pesados, a venda de caminhões recuou 25,88% em março ante março do ano 
passado, para 4.820 unidades. Na comparação com fevereiro, houve crescimento de 

26,08%. No acumulado do ano, a queda é de 32,88% sobre igual período de 2015. 
 
No caso dos ônibus, foram 1.199 unidades no terceiro mês de 2016, baixa de 45,38% 

sobre igual mês de 2015, mas expansão de 34,42% ante fevereiro. No acumulado do 
ano, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a retração é de 47,67%. 

 

Indústria opera 21,6% abaixo do pico registrado em junho de 2013, diz IBGE 

04/04/2016 - Fonte: R7 

 
A crise na indústria brasileira, que reduz mês a mês o ritmo de produção, já faz o setor 

operar atualmente no mesmo patamar de dezembro de 2008, época da crise financeira 
internacional, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, 
divulgados nesta sexta-feira, 1º de abril, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  
 

"Mês a mês a gente vem observando um distanciamento do patamar de produção em 
relação ao seu ponto mais elevado da série", afirmou André Macedo, gerente da 

Coordenação de Indústria do IBGE. 
 
A produção industrial já está 21,6% abaixo do pico registrado em junho de 2013. 

Embora o avanço de 0,4% de janeiro ante dezembro tenha interrompido uma 
sequência de sete meses de quedas, o recuo de fevereiro foi ainda mais acentuado, -

2,5%. 
 
"O saldo negativo dos últimos meses é bastante expressivo. Foram sete meses de 

taxas negativas, quando a indústria acumulava uma perda de 9,1%. É um saldo 
negativo importante. Com a entrada desse -2,5% em fevereiro, acentua-se ainda mais 

a distância que a indústria ficou do seu pico de produção", notou Macedo.  
 
Efeito calendário 

O efeito calendário influenciou o resultado do índice de difusão da indústria nos dois 
primeiros meses do ano. O porcentual de produtos com queda na produção teve ligeiro 

recuo na passagem de janeiro para fevereiro, por conta da ocorrência de um dia útil a 
mais em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da pesquisa do 
IBGE. 

 
O mês de janeiro, que teve um dia útil a menos do que em 2015, registrou 77,5% dos 

produtos industriais investigados com queda na produção. Já o mês de fevereiro, com 
um dia útil a mais em 2016 ante 2015, teve 67,8% dos itens com recuo na produção. 
 

"Há redução do porcentual de produtos em queda, mas o resultado ainda é 
amplamente negativo. Há uma melhora para o mês de fevereiro muito explicada pela 

questão do efeito calendário, de fevereiro ter tido um dia útil a mais que fevereiro do 
ano passado. Em janeiro foi o efeito contrário, janeiro de 2016 teve um dia útil a 
menos que janeiro de 2015", ressaltou André Macedo. 

http://noticias.r7.com/economia/industria-opera-216-abaixo-do-pico-registrado-em-junho-de-2013-diz-ibge-01042016


O índice de difusão, que mostra o porcentual de produtos com avanço na produção, 
saiu de 21,9% em janeiro para 31,4% em fevereiro. "Mas essa ligeira melhora não 
significa que haja reversão no quadro. Porque a maior parte dos produtos tem 

claramente comportamento negativo", concluiu o pesquisador. 
 

Pessimismo dos brasileiros aumenta em março puxado pela preocupação 

com desemprego 

04/04/2016 - Fonte: Portal da Indústria 
 
Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) caiu 1,1% em março frente a 

fevereiro. Redução da confiança da população sinaliza um período de demanda ainda 
mais fraca para a indústria. 

 
O pessimismo dos consumidores cresceu em março puxado pela preocupação com o 
emprego. O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC), que reduziu 1,1% 

frente a fevereiro, está 11% abaixo da média histórica.  
 

Só o indicador de desemprego teve queda de 6,1% na passagem de fevereiro para 
março. As informações são da pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) nesta sexta-feira (1º).  

 
A redução da confiança dos brasileiros sinaliza um período de demanda ainda mais 

fraca. Dos seis componentes do INEC, outros dois também apresentaram queda em 
março ante fevereiro.  
 

O indicador de situação financeira na comparação com os últimos três meses ficou 
2,9% menor e o de expectativas para os próximos seis meses em relação à renda 

pessoal caiu 2,8% no período.  
 
Houve melhora na percepção do brasileiro em relação ao endividamento frente aos 

últimos três meses, cujo indicador teve alta de 2,2% em março. Já o indicador de 
expectativas em relação à inflação, que cresceu 0,4%, e o expectativas de compras 

de bem de maior valor, com aumento de 0,7% no período, ficaram praticamente 
estáveis.  
 

Feito em parceria com o Ibope, o INEC deste mês ouviu 2.002 pessoas em 142 
municípios entre os dias 17 e 20 de março. 

 
SAIBA MAIS - Acesse a página do Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(INEC) para conhecer todos os detalhes da pesquisa. 

 

Cobre opera em baixa, com força do dólar e cautela com China 

04/04/2016 - Fonte: Jornal do Comércio 
 

Os contratos futuros de cobre operam em baixa na manhã desta segunda-feira (4), 
diante da fraqueza do petróleo, do dólar mais firme e das persistentes preocupações 
com a China, que pesam sobre o metal.  

 
O país asiático é o maior consumidor mundial de cobre, por isso os sinais da economia 

chinesa influem bastante nesse mercado. 
 
Por volta das 8h (de Brasília), o cobre para três meses caía 0,5%, a US$ 4.812 a 

tonelada, na London Metal Exchange (LME). Mais cedo, o contrato atingiu a mínima 
em um mês, a US$ 4.778,50 a tonelada.  

 
Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre para 
maio recuava 0,12%, a US$ 2,1605 a libra-peso, às 8h11. 
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Mais adiante, a força da indústria dos Estados Unidos, sinalizada no dado do Instituto 
para Gestão de Oferta (ISM, na sigla em inglês) divulgado na semana passada, pode 

ajudar a apoiar o cobre.  
 

"A economia dos EUA parece ter superado a fraqueza que vinha sofrendo no quarto 
trimestre", afirmou o Commerzbank. Diante disso, "uma demanda maior pelos metais 

deve apoiar os preços", avalia o banco. 
 

Projeto termoelétrico em SP terá investimento de R$ 6 bi 

04/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil 
 

A Emae - Empresa Metropolitana de Águas e Energia, vinculada ao Governo do Estado 
de São Paulo, assinou no dia 31 de março memorando de entendimentos com as 
empresas AES Tietê e Siemens/Gasen para o desenvolvimento de projetos de 

construção, implantação e operação de usinas termoelétricas a gás natural no bairro 
Pedreira, na capital paulista. 

 
O documento, que tem como objetivo identificar a melhor formatação técnica, 
comercial e econômica para o projeto, marca o início das atividades que devem dar 

forma ao futuro empreendimento de até 1.500 MW de potência e investimento de 
cerca de R$ 6 bilhões. 

 
“O centro de carga do país está em São Paulo e precisamos ter segurança energética 
na base. Atualmente, só o gás natural é capaz de fornecer essa energia com a 

quantidade que o Estado necessita. Essas parcerias com empresas de renome dão à 
Emae ainda mais credibilidade e abrem oportunidades de empregos nesse momento 

de crise”, destaca o secretário de Energia e Mineração do Estado, João Carlos Meirelles. 
 

O projeto, denominado Parque Térmico Pedreira, teve início em 2015 com a chamada 
pública de empresas interessadas na implantação e exploração de usinas 
termoelétricas a gás natural.  

 
Quinze empresas apresentaram propostas, sendo a AES Tietê e a Siemens/Gasen 

selecionadas para avançar na formação das parcerias com objetivo de desenvolver 
uma termoelétrica de alta eficiência.  
 

A Siemens está unindo sua expertise de mais de 130 anos construindo centrais de 
geração termoelétrica, com mais de 1.250 turbinas a gás de grande porte em operação 

globalmente, com a visão empreendedora do grupo Gasen.  
 
O Parque Térmico Pedreira visa preservar a segurança energética com base térmica, 

a segurança hídrica, a estabilidade de oferta, diminuição da intermitência e promoção 
das fontes renováveis.  

 
O projeto deverá trazer conceitos inovadores de flexibilidade operacional e controle de 
emissões. A estimativa é que consuma cerca de 6 milhões de m³ de gás natural por 

dia.  
 

A área de 120 mil m² da Emae é considerada estratégica em função de sua localização. 
Os terrenos estão próximos aos pontos de conexão com sistemas de transmissão 
elétrica em 88kV, 230kV e 345kV e ao gasoduto, facilitando a distribuição da energia 

na rede e o acesso do gás natural para geração.  
 

A região também é estratégica devido a disponibilidade de fontes para captação de 
água (Canal Pinheiros e Reservatório Billings) para os sistemas de refrigeração, 
condensação, caldeira e serviços em geral e a presença de outra usina termelétrica, 

já em operação no local. 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10757-projeto-termoeletrico-em-sp-tera-investimento-de-r-6-bi/


Kyocera adquire 100% da SGS Tool, dos EUA 

04/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil 

 
 
A Kyocera, fabricante de ferramentas com sede no Japão, anunciou o fechamento de 

acordo para a compra de 100% das ações da SGS Tool Company, fabricante de 
ferramentas rotativas dos Estados Unidos. Com a incorporação da empresa - que 

passará a se chamar Kyocera SGS Precision Tools - a fabricante japonesa espera 
aumentar em 2,5 suas vendas no mercado norte-americano até 2019. 
 

Fundada em 1951, a SGS Tool atende vários segmentos industriais, especialmente dos 
EUA e Reino Unido, com destaque para o automotivo, aeroespacial, de energia, de 

máquinas e produtos médicos. 
 
A Kyocera vem expandindo seus negócios no segmento de ferramentas de corte em 

todo o mundo, com a sua principal linha de ferramentas de corte indexáveis. “Ao 
incorporar SGS Tool, a Kyocera vai criar uma estrutura de negócios capaz de fornecer 

soluções completas e fortalecer seus negócios globalmente como fabricante de 
ferramentas de corte”, afirma a empresa em comunicado de imprensa. 
 

Para a empresa, os principais objetivos com o negócio são: expandir a linha com 
ferramentas sólidas e criar uma estrutura capaz de fornecer soluções totais; ao 

adicionar novas unidades de produção e de vendas, a Kyocera vai continuar a 
fortalecer e expandir seus negócios ferramenta de corte na América do Norte; 
desenvolvimento de produtos e tecnologias que utilizam o conhecimento de ambas as 

empresas através da utilização mútua de sofisticadas geometrias e as mais recentes 
tecnologias de revestimento originalmente desenvolvido por cada empresa, a Kyocera 

vai melhorar a sua competitividade e atender uma variedade ainda maior das 
necessidades do mercado. 
 

“Por ser a SGS Tool uma empresa com grande know-how no segmento de ferramentas 
rotativas, a Kyocera tem grande expectativa de crescimento, em especial nos 

segmentos automotivo, aeroespacial, energia e de produtos médicos, já que a nova 
linha bem complementar o portfólio, que passará a contar com soluções completas do 
desbaste ao acabamento”, complementa Rafael Ramirez, gerente de Vendas da 

Kyocera do Brasil.  
 

“A princípio, os esforços serão voltados para a América do Norte, para em seguida ser 
expandida globalmente para as filiais da Kyocera”, diz o gerente, frisando que ainda 
não existe uma data definida para a nova linha chegar ao mercado brasileiro. 

 
 

 
 

 
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10750-kyocera-adquire-100-da-sgs-tool-dos-estados-unidos/


PSA investe R$ 200 mi para produzir Novo 208 no RJ 

04/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil 

 
 
 

 
 

 
 

Com investimentos de cerca de R$ 200 milhões, a PSA Peugeot Citroën deu início à 

produção industrial do Novo Peugeot 208 em sua fábrica de Porto Real, no Rio de 
Janeiro. Um dos destaques do novo modelo é o motor PureTech 1.2l de 3 cilindros Flex 

aspirado, que, segundo a montadora, é o motor mais econômico e com menor nível 
de emissões veiculares do Brasil. 
 

“Tenho o prazer de anunciar hoje mais duas grandes novidades da PSA para o mercado 
latino americano: o nosso novo motor 1.2l de três cilindros Flex, que pertence à 

consagrada família PureTech desenvolvido para América Latina, e que representa o 
que temos de mais moderno em todo o mundo; e o nosso Novo Peugeot 208, cuja 
produção industrial se inicia agora, marcando mais uma fase importante para o nosso 

Grupo, que reforça seu compromisso de fabricar produtos modernos e de alta 
qualidade em Porto Real.  

 
Somando-se estes dois projetos, investimos cerca de R$ 200 milhões em seu 
desenvolvimento para os mercados latino-americanos", declarou Carlos Gomes, 

presidente Brasil e América Latina do Grupo PSA Peugeot Citroën.  
 

O motor PureTech 1.2l é fabricado em Trémery, na França. O projeto de 
desenvolvimento da versão flex levou três anos e envolveu uma equipe de 150 

profissionais, nos Centros de Desenvolvimento de Porto Real e São Paulo, bem como 
no de La Garenne, na França.  
 

"Além de muito sofisticado, o motor chega à América Latina desenvolvido para as 
condições locais. Para isso, rodamos mais de 400 mil km para sua validação e 

desenvolvimento. Investimos mais de 5.400 horas somente para sua validação através 
de nossa bancada de teste", revelou François Sigot, Diretor de Desenvolvimento, 
Estilo, industrial e de Supply Chain da PSA América Latina.  

 
O Novo Peugeot 208 - Com início em setembro de 2013, o projeto do Novo Peugeot 

208 contou com inúmeros testes de rodagens e validações de qualidade e segurança, 
que permitiram o desenvolvimento dessa nova geração do modelo, incluindo inovações 
em seu estilo e, principalmente, em sua gama de motores.  

 
Os investimentos no desenvolvimento do Novo 208 no Brasil incluíram a adaptação do 

Polo Industrial de Porto Real para produzi-lo e o seu lançamento comercial.  
 
O desenvolvimento do Novo Peugeot 208 contou com o trabalho do Centro de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Design da PSA Peugeot Citroën, o Latin America Tech 
Center, que tem sede no Brasil, além de uma equipe multinacional de desenvolvimento 

com engenheiros brasileiros, franceses e argentinos. 
 
Alguns números importantes sobre o Projeto do Novo Peugeot 208 na América Latina: 

100 mil horas de trabalho das equipes do projeto; mais de 230 novas peças; índice de 
reciclabilidade de aproximadamente 95%; cerca de 27 kg de materiais verdes (ex: os 

carpetes, que utilizam PET reciclado, EVA reciclado e resíduos de madeira certificada 
e as fibras naturais, utilizados em partes de peças como tampão traseiro). 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10758-psa-investe-r-200-mi-para-produzir-novo-208-no-rj/


WEG adquire fabricante de motores dos EUA 

04/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil 

 
 
 

 
 

 
 

A WEG adquiriu a Bluffton Motor Works, fabricante de motores elétricos com sede no 

Estado de Indiana, nos EUA. A Bluffton originou-se a partir da divisão de motores da 
Franklin Electric. O valor da negociação não foi informado. 

 
Fundada em 1944, a Bluffton é especializada na manufatura de motores elétricos 
fracionários (comerciais ou rolled steel) até 5 CVs, oferecendo uma série de produtos 

customizados para clientes nos Estados Unidos.  
 

Entre os clientes atendidos destacam-se os setores de processamento de alimentos e 
bebidas, fabricantes de maquinas industriais, equipamentos para comercio e serviços, 
bombas e ventilação entre outros.  

 
A Bluffton conta com cerca de 400 funcionários e sua fábrica está instalada em área 

de 37 mil m². A empresa conta ainda com duas divisões: a Toledo Gearmotor, em 
Ohio, e a RAE DC Products, em Illinois. Em 2015, a receita líquida da empresa foi de 
US$ 64 milhões. 

 

Previsão para taxa de juro ao fim de 2016 cai para 13,75%, traz Focus 

04/04/2016 - Fonte: Instituto Aço Brasil 
 

Depois de não alterar a projeção para o juro básico da economia em 2016 por oito 
semanas consecutivas, os economistas de mercado reduziram a aposta em 0,50 
ponto percentual. Esse movimento ocorre justo no momento em que o Banco Central 

(BC) reforça a mensagem de que não deve cortar o juro tão cedo por causa dos riscos 
de aumento da inflação. 

 
No relatório Focus divulgado hoje, a mediana das estimativas para a Selic ao fim deste 
ano saiu de 14,25% para 13,75%. Para o fim de 2017, permaneceu em 12,50%. Entre 

os analistas Top 5, aqueles que mais acertam as previsões, a mediana das projeções 
passou de 14,25% para 13,25%. Esse grupo também reduziu a expectativa para a 

Selic ao fim do próximo ano, de 12% para 11,75%. 
 
Essa esperada queda de juro pode responder à revisão para o dólar no fim de 2016, 

que saiu de R$ 4,15 para R$ 4. Um real mais apreciado tende a dar 
alívio para a inflação. No Focus de hoje, a projeção para o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu, pela quarta vez seguida, indo de uma alta de 7,31% 
para 7,28%. 

 
Essas revisões ocorreram ao mesmo tempo que o BC divulgou o Relatório de Inflação 
do primeiro trimestre, na quintafeira passada. Nele, a autoridade 

diz textualmente que não há espaço no momento para baixar os juros.  
 

Nas projeções do BC, a inflação segue acima da meta, embora a taxas abaixo 
das previstas pelo mercado. Para 2016, o BC prevê IPCA de 6,6% (contra 
6,2% antes). O risco de estourar o teto neste ano foi calculado em 55%.  

 
Para alguns analistas, a elevação da estimativa do BC para o avanço do IPCA e a 

mensagem de que o juro não será reduzido ocorreram justamente porque as 

http://www.usinagem-brasil.com.br/10751-weg-adquire-fabricante-de-motores-dos-eua/
http://www.acobrasil.org.br/site2015/noticia_interna.asp?id=12798


expectativas de mercado para a inflação seguem deterioradas. A previsão 
para o IPCA em 12 meses, por exemplo, só há pouco deixou de estar acima do teto 
da meta. No Focus de hoje, ficou estacionada em 6,48%. 

 
PIB 

Pela 11ª vez consecutiva, os analistas consultados pelo BC reduziram a 
estimativa para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, desta vez de 

queda de 3,66% para contração de 3,73% neste ano. No caso de 2017, a projeção foi 
revista pela terceira vez, de expansão de 0,35% para 
0,30%. 

 
O relatório Focus mostrou ainda a projeção de um recuo de 5,80% na 

produção da indústria neste ano, dado revisado de uma queda de 4,40% 
esperada anteriormente para o mesmo período. Para o próximo calendário, quando se 
espera certa recuperação, a estimativa saiu de crescimento de 

0,85% para elevação de 0,69%. 
 

 


