
 

 

15 DE ABRIL DE 2016 

Sexta-feira 

 GM VAI TRANSFERIR SETOR DO COMPLEXO EM SÃO JOSÉ PARA FÁBRICA EM MOGI 

 SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTES E 

DOENÇAS DO TRABALHO 

 REVISTA COLOCA O PARANÁ NO TOPO DO RANKING 

 GRUPOS PRÓ-DILMA FAZEM ATOS PELO BRASIL 

 GOVERNO ELEVA CRÉDITO E REDUZ TAXAS DO BNDES PARA EXPORTADORES 

 ECONOMATICA: SETOR ELÉTRICO TEM DÍVIDA 13,5% MAIOR EM 2015 ANTE 2014 

 PROJETO PROPÕE DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 RECEITA FEDERAL RECEBERÁ SUGESTÕES DA SOCIEDADE RELATIVAS AO CNPJ 

 EMPRESAS QUE APOSTAVAM NA ALTA DO DÓLAR CORREM PARA EVITAR PREJUÍZOS 

 AFIF DEFENDE IMPORTÂNCIA DA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO 

 OAB CONSEGUE LIMINAR PARA INCLUSÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL NO SIMPLES 

NACIONAL 

 CHEVROLET TEM MAIS UM FIASCO EM TESTES DO LATIN NCAP 

 COM MERCADO AUTOMOTIVO EM QUEDA, FPT FOCA EM MÁQUINAS 

 TRANSISTORES IMPRESSOS COM TINTAS DE NANOCRISTAIS 

 TUPY E SCHULZ S.A. REALIZAM LEILÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E ATIVOS 

PARA RENOVAÇÃO DE PARQUE FABRIL 

 QUATRO NOVOS SETORES DA ECONOMIA INICIAM PROJETOS DE EXPORTAÇÃO COM A 

APEX-BRASIL 

 CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO RECUA EM ABRIL, DIZ PESQUISA DA CNI 

 DÍVIDA DAS EMPRESAS DE ENERGIA CRESCE 13,5% EM 2015 

 PROBLEMAS ESTRUTURAIS DIFICULTAM CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE 

BRASILEIRA 

 ESFORÇO DE GESTÃO É ALTERNATIVA MAIS RÁPIDA E BARATA PARA GANHOS DE 

EFICIÊNCIA 

 NOVA ERA INDUSTRIAL TRANSFORMARÁ PRODUTIVIDADE GLOBAL 
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 ENTREVISTA: PAÍS PRECISA AVANÇAR EM REFORMAS QUE IMPULSIONAM A 

PRODUTIVIDADE 

 ACORDO COMERCIAL PERMITIRÁ AUMENTO DE EXPORTAÇÕES PARA ÁFRICA, PREVÊ 

EMBAIXADOR 

 VENDAS DA MARCA VOLKSWAGEN CAEM EM VELOCIDADE MENOR EM MARÇO 

 MINÉRIO DE FERRO E AÇO TÊM QUEDA NA CHINA APÓS MÁXIMAS DE VÁRIOS MESES 

 THYSSENKRUPP QUER PAPEL ATIVO EM QUAISQUER FUSÕES DE SIDERURGIA 

 ANFAVEA ELOGIA NOVAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 

 INDÚSTRIA PAULISTA CORTA 3,5 MIL EMPREGOS EM MARÇO, DIZ FIESP 

 FIAT TRABALHA PARA MUDAR IMAGEM E TENTA RETOMAR A LIDERANÇA DO SETOR 

 REDUÇÃO DE CUSTOS EM TEMPOS DE CRISE 

 ESPANHOLA RED ELÉCTRICA QUER COMPRAR LINHAS DA ABENGOA NO CHILE E 

PERU, DIZEM FONTES 
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GM vai transferir setor do complexo em São José para fábrica em Mogi 

15/04/2016 - Fonte: G1  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A General Motors vai encerrar as atividades no setor conhecido pela sigla CKD na 
planta de São José dos Campos (SP) e transferir as operações para Mogi das Cruzes 
(SP). Na unidade do Vale do Paraíba, a montadora produz no setor kits para 

exportação de veículos e emprega cerca de 150 trabalhadores, segundo o  Sindicato 
dos Metalúrgicos. 

 

CÂMBIO 

EM 15/04/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,538 3,539 

Euro 3,996 3,997 
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A mudança, segundo a empresa, é parte de uma readequação da produção e da 
estrutura da montadora no país, que registra queda nas vendas de veículos desde 
2013. Segundo o sindicato, a mudança do setor será a partir de 9 de maio. 

A GM informou que os empregados do setor em São José vão ser remanejados para 
outras operações dentro do complexo industrial - segundo o sindicato, eles vão 

trabalhar na linha S10. Em Mogi, a nova linha será operada por empregados da fábrica 
que serão realocados e receberão o treinamento para exercerem a nova função. 

 
O setor na planta da empresa no Vale do Paraíba produz kits para montagem da pick-
up Montana - os lotes são exportados para África do Sul, que recebe o veículo 

desmontado para ser finalizado e vendido. O sindicato diz que foi informado da decisão 
nesta quarta (13) e é contrário à medida. 

 
Reação 
O sindicato discorda da decisão da GM e quer reverter a saída da operação do CKD em 

São José. 
 

"Esse é um setor que sempre funcionou bem na planta de São José, um dos melhores 
do país em termos de qualidade e precisão. Sempre funcionou aqui e não tem por que 
sair. Consideramos uma decisão arbitrária e também uma ameaça aos empregos", 

disse o presidente do sindicato em São José, Antônio Ferreira de Barros 'Macapá'. 
 

Uma assembleia foi feita pelos sindicalistas na entrada do primeiro turno da GM na 
manhã desta quinta-feira (14) para informar os trabalhadores sobre a decisão. Uma 
nova assembleia aconteceu nesta tarde. 

 
Uma reunião foi solicitada pelo sindicato, por meio de ofício, para discutir o assunto 

com a montadora. 
 
GM 

A empresa emprega cerca de 5 mil trabalhadores no complexo industrial em São José 
dos Campos e, se fechar o CKD, esse será a segunda fábrica do complexo fechada 

desde 2013. 
 
Em dezembro daquele ano, o setor de Montagem de Veículo Automotores (MVA), linha 

que chegou a fabricar quatro modelos, foi fechado. A planta ainda produz a S10 e a 
Trailblazer. 

 

Seminário alusivo ao dia mundial em memória às vítimas de acidentes e 

doenças do trabalho 

15/04/2016 - Fonte: Fundacentro  
 

A Fundacentro Paraná, integrando as Comemorações dos 50 ANOS da instituição, 
reafirma o compromisso com ações que visam o desenvolvimento sustentável com 
trabalho decente, crescimento econômico e proteção do meio ambiente, convida: 

 
Dia 28/04/2016, das 08h às 12h30 e das 14h às 17h30. 

 
Auditório FUNDACENTRO/PR 
 

Rua da Glória, 175 - Centro Cívico- Curitiba 
 

Para se inscrever- Clique Aqui 
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Revista coloca o Paraná no topo do ranking 

15/04/2016 - Fonte: Bem Paraná  

 

 
 

O Paraná tem a melhor estratégia para atração de investimentos da América do Sul, 
de acordo com análise do Jornal Financial Times FDI Intelligence. A pesquisa "Estados 
Sul-Americanos do Futuro" - edição 2016/2017, realizada pelo grupo britânico, é 

considerada uma das mais importantes publicações sobre investimento direto no 
mundo. 

 
O Estado ficou à frente de Bogotá, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro em um 
ranking que tomou como base dados de 28 estados, províncias e cidades da América 

do Sul. Na pesquisa anterior, que avaliou o período entre 2014 e 2015, o Paraná não 
entrou na lista de premiados. O ranking foi publicado na última edição da FDI (Foreign 

Direct Investment) Magazine, revista bimestral do grupo. 
 
No levantamento do Financial Times, o Paraná foi avaliado com base nas estatísticas 

oficiais dos últimos anos, na atividade e nos resultados da sua agência de promoção e 
nos projetos de investimentos na região. 

 
“Ser reconhecido internacionalmente por possuir a melhor estratégia significa que o 
Paraná é capaz de oferecer serviços de classe mundial e ter clareza de propósito. Isso 

faz com que a Agência Paraná de Desenvolvimento se distingua das demais agências 
de investimento do Brasil e da América do Sul” diz Adalberto Netto, presidente da APD. 

 
“Essa premiação também abre portas e atrai as melhores empresas, aquelas que são 
mais competitivas, mais exigentes, com modelo de negócios modernos e que, em 

geral, possuem os melhores e maiores projetos de investimento”, acrescenta. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/438957/revista-coloca-o-parana-no-topo-do-ranking


Apesar do seu potencial, até pouco tempo atrás, o Paraná não aparecia na lista de 
localidades de interesse de muitas empresas nacionais e internacionais, de acordo com 
Netto.  

 
“Com a mudança de estratégia da APD, passando a ter uma atuação agressiva no 

Brasil e no exterior, hoje a marca Paraná passou a ser reconhecida internacionalmente. 
Isso se deve à combinação de bom planejamento e inteligência empresarial com 

missões, eventos e visitas às empresas investidoras no Brasil e no exterior”, diz 
 

Grupos pró-Dilma fazem atos pelo Brasil 

15/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Integrantes do Movimento Sem-Terra (MST) bloquearam na manhã desta sexta-feira 
(15) os dois sentidos da BR-277, na altura do quilômetro 100, em Curitiba, no trecho 

entre a capital e Campo Largo, na Região Metropolitana. Equipes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) estão no local. O protesto terminou perto das 8 horas. 

 
Segundo a PRF, cerca de 100 manifestantes participaram do ato. A fila no sentido 
Curitiba chegou a passar de oito quilômetros. 

 
O MST protesta contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que 

será votado neste fim de semana. Foram queimados pneus na rodovia e os 
manifestantes ainda carregaram faixas contra o afastamento da presidente. 
 

São Paulo e Salvador 
Em Salvador, ao menos 2.700 ônibus urbanos não deixaram as garagens das 

empresas devido a um ato em apoio à presidente, nesta madrugada.  
 

A manifestação começou por volta das 4h e tem previsão de término às 8h. Segundo 
a Prefeitura de Salvador, cerca de 2 milhões de pessoas são afetadas pela falta de 
ônibus neste período.  

 
A alternativa para os passageiros é utilizar os 300 micro-ônibus da prefeitura e os 

1300 coletivos metropolitanos, de acordo com a prefeitura.  
 
Quem trafega pela via Parafuso também enfrenta problemas por causa de outro 

protesto pró-Dilma. Um grupo interdita a via no acesso de Salvador à cidade de 
Camaçari, na região metropolitana.  

 
Em São Paulo, um grupo bloqueia parcialmente desde às 6h50 a pista sentido São 
Paulo da rodovia dos Imigrantes, no km 16.  

 
Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um carro de som foi atravessado na pista 

e pessoas segurando bandeiras com o nome da presidente.  
 
Outros manifestantes bloqueavam parcialmente por volta das 7h a ponte das 

Bandeiras, na região central de São Paulo.  
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Na zona sul, um grupo bloqueia os dois sentidos da avenida Cupecê, próximo à avenida 
Rodrigues Montemor, na região do Jabaquara, na zona sul, desde às 7h24. 
 

Governo eleva crédito e reduz taxas do BNDES para exportadores 

15/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Na semana decisiva para a presidência de Dilma Rousseff, o governo anunciou nesta 

quinta-feira, 14, uma nova a redução de taxas de financiamentos do BNDES e o 
aumento de recursos para empréstimos. As alterações foram feitas na linha Exim Pré-
Embarque, que havia sido anunciada em janeiro já com taxas reduzidas. 

 
O montante destinado para financiar produtos para exportações passou de R$ 4 

bilhões para R$ 15 bilhões. Os juros foram reduzidos, as linhas destinadas à produção 
de bens de capital terão custo integral em TJLP, hoje em 7,5% ao ano, com prazo de 
até 360 meses. 

 
Também micro, pequenas e médias empresas poderão tomar financiamentos 

integralmente em TJLP, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. 
 

Nivelamento de taxas 
Para o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Luciano Coutinho, a melhoria em condições de financiamento busca um nivelamento 
de taxas para dar maior competitividade às empresas brasileiras. 
 

Coutinho afirmou que o momento é de alta capacidade ociosa no setor industrial. Ele 
destacou que o setor exportador vem trazendo bons resultados para o país. “Não 

estamos falando de oferecer linhas no vazio, são linhas que têm demanda”, disse. 
 

Com a mudança, empresas inovadoras passam a ter linha de crédito com custo de 
9,10% ao ano. No caso das micro, pequenas e médias empresas, as taxas serão 
reduzidas de 11,13% a.a. para 9,10% a.a. Os financiamentos de bens de capital 

voltados à produção para exportação terão custo reduzidos para 9,5% a.a. - até agora, 
duas linhas desse tipo tinham taxas de 11,53% a.a. e de 12,88% a.a. 

 
O grupo de bens de consumo terá custo reduzido de 15,75% ao ano para 11,53% a.a. 
Para os bens especiais e serviços, a taxe fica mantida em 15,75% a.a. “Estamos 

reservando R$ 15 bilhões em 2016 para a exportação, um volume expressivo”, afirmou 
o presidente do BNDES. 

 
Plano Safra 
Coutinho ainda afirmou que o Ministério da Fazenda autorizou um remanejamento de 

orçamento dentro do Plano Safra para disponibilizar mais de R$ 860 milhões, no 
âmbito do programa Moderfrota. Com isso, segundo ele, o Plano Safra terá 

disponibilizado um total de R$ 4 bilhões. 
 
Evento 

Depois de vários eventos ao longo do governo Dilma com pompa no Palácio do 
Planalto, o governo escolheu um pequeno auditório, com capacidade para pouco mais 

de 50 pessoas sentadas, no térreo do Ministério do Desenvolvimento para fazer o 
anúncio desta quinta. Participaram o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, 
o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dyogo Oliveira, e o presidente do 

BNDES, Luciano Coutinho. 
 

O anúncio de redução de taxas para o financiamento a exportadores foi contaminado 
pelo momento político, nas vésperas da votação do impeachment da presidente Dilma 
Rousseff pela Câmara dos Deputados. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-eleva-credito-e-reduz-taxas-do-bndes-para-exportadores-8s3re3qq03zwqtx0tzakb4ahj


Distante dos grandes eventos do passado, o ministro do Desenvolvimento, Armando 
Monteiro, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dyogo Oliveira, 
lembraram as dificuldades enfrentadas pela economia brasileira e ressaltaram que 

incentivos às exportações são importantes para superá-las. 
 

“O Brasil vai vencer essa quadra difícil a despeito de todas as dificuldades, o país tem 
ativos importantes”, afirmou Monteiro. 

 
Oliveira disse que a exportação é uma das portas de saída para o momento econômico. 
“Uma economia moderna como a brasileira só funciona se crédito estiver funcionando 

normalmente e estamos trabalhando em várias ações microeconômicas para dar 
eficiência à utilização de recursos disponíveis”, afirmou Oliveira. 

 
Para Monteiro, as medidas são “oportunas” e constituirão um reforço importante para 
o setor exportador. Ele lembrou que o Mercosul está próximo de trocar uma oferta de 

um acordo comercial com a União Europeia, marcada para o fim de maio, o que abrirá 
oportunidades para as empresas brasileiras. 

 
“A demanda para exportações se amplia com retração no mercado doméstico e 
câmbio. Tenho certeza que as linhas do BNDES para exportação serão demandadas 

efetivamente”, afirmou Monteiro. 
 

Economática: setor elétrico tem dívida 13,5% maior em 2015 ante 2014 Em valor de 
mercado, o setor fechou dezembro de 2015 com R$ 117 8 bilhões, considerado pela 
consultoria como seu pior momento. 

  

Economatica: setor elétrico tem dívida 13,5% maior em 2015 ante 2014 

15/04/2016 - Fonte: Diário de Pernambuco 
 

A dívida do setor de energia elétrica registrou crescimento de 13,5% em 2015 em 
relação a 2014, totalizando R$ 147,4 bilhões. É o maior valor registrado desde 2009, 
segundo estudo da Economatica sobre o desempenho de 24 empresas de energia 

elétrica entre 2009 e 2015, com base nos demonstrativos financeiros apresentados à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 
Mesmo sem considerar a Eletrobras no levantamento, a dívida do setor em 2015 ainda 
seria grande, de R$ 99,19 bilhões, representando 12,4% de crescimento na 

comparação com o ano anterior. A Eletrobras é a empresa com maior estoque de 
dívida, que representa 32,7% do setor com R$ 48,2 bilhões. 

 
O estudo aponta que as vendas no setor cresceram em 2015 na comparação com 
2014. As empresas, somadas, fecharam o ano com R$ 186,3 bilhões, apresentando 

crescimento de 11,9%.  
 

As 24 empresas de energia elétrica analisadas encerraram o ano passado com prejuízo 
de R$ 2,22 bilhões - afetado pelo de R$ 14,4 bilhões registrado pela Eletrobras, que 
foi o maior da história das empresas de capital aberto do setor -, revertendo lucro de 

R$ 9 56 bilhões de 2014. 
 

Em valor de mercado, o setor fechou dezembro de 2015 com R$ 117 8 bilhões, 
considerado pela consultoria como seu pior momento. Já o maior valor de mercado do 
grupo foi em 2011, quando chegou a R$ 179,5 bilhões. 

 
 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2016/04/14/internas_economia,638762/economatica-setor-eletrico-tem-divida-13-5-maior-em-2015-ante-2014.shtml


Projeto propõe desoneração da folha de pagamento de micro e pequenas 

empresas 

15/04/2016 - Fonte: R7 

 
O Projeto de Lei 4426/16, em análise na Câmara, garante às micro e pequenas 

empresas (MPEs) a desoneração da folha de pagamento. O PL estabelece que a 
contribuição previdenciária será sobre o faturamento bruto, e não sobre a folha de 

salário. 
 
O autor, deputado André Abdon (PRB-AP), pretende oferecer as micro e pequenas 

empresas o mesmo tratamento concedido as empresas de médio e grande porte. 
 

Abdon ressalta que as micro e pequenas empresas são as principais geradoras de 
riqueza no comércio no Brasil, já que respondem por 53,4% do PIB deste setor. Para 
o deputado, a desoneração da folha de pagamento é fundamental para o crescimento 

e fortalecimento das micro e pequenas empresas no Brasil, principalmente, nesse 
momento conturbado da economia. 

 
No PIB da Indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das 
médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção 

nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios. 
 

Segundo o IBGE, as MPEs são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no 
país e constituem 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes no país. 
Segundo o deputado, “hoje o maior entrave ao crescimento das MPEs é a carga 

tributária. A desoneração da folha de pagamento contribuirá para a manutenção de 
empregos, hoje, ameaçados pela crise econômica do país”, disse. 

 
A medida altera a Lei 12.794/13, que trata da contribuição previdenciária de empresas 
dos setores industriais e de serviços.  

 
Tramitação 

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

Receita Federal receberá sugestões da sociedade relativas ao CNPJ 

15/04/2016 - Fonte: R7 
 

Já está disponível para consulta pública proposta de norma que dispõe sobre o 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), atualmente regido pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014. 

 
Entre as alterações propostas, destacam-se: 

- inserção de normas relativas a empresas domiciliadas no exterior com dispositivos 
que tratam da figura do "Beneficiário Final", de forma a auxiliar no combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro.  

 
Esta alteração foi fruto de estudos entre diversos órgãos federais no âmbito da 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), 
promovendo a transparência e identificando os reais beneficiários das empresas e 
recursos aplicados no país; 

 
- aperfeiçoamento dos procedimentos utilizados quando da constatação de vícios em 

atos cadastrais do CNPJ, garantindo-se maior confiabilidade dos dados e segurança 
aos envolvidos; 
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- possibilidade de dispensa da apresentação do Documento Básico de Entrada (DBE) 
ou do Protocolo de Transmissão, no âmbito da Redesim, de forma a simplificar o 
processo de registro e legalização de pessoas jurídicas no Brasil; 

 
- exigência da informação do Legal Entity Identifier (LEI) para as entidades que 

possuírem este identificador, o qual faz parte de um cadastro internacional utilizado 
por diversos países e pretende estabelecer maior segurança para as operações 

financeiras internacionais relevantes. 
 
As sugestões poderão ser encaminhadas até 22/4/2016 por meio da seção "Consultas 

Públicas e Editoriais" do site da Receita Federal na Internet. 
 

Empresas que apostavam na alta do dólar correm para evitar prejuízos 

15/04/2016 - Fonte: R7 
 

O mercado financeiro foi inundado, nos últimos dois dias, com operações de empresas 
que apostavam na alta do dólar para este ano e agora já acreditam que a moeda 

americana continuará sua trajetória de queda, na medida em que a votação do 
impeachment da presidente Dilma se aproxima.  
 

Para tentar evitar prejuízos em seus balanços, mudaram de posição na bolsa. Somente 
na terça-feira, a BM&FBovespa registrou US$ 2,6 bilhões de vendas líquidas de posição 

“comprada” de dólar dessas companhias, ou seja, de apostas na desvalorização da 
moeda americana, em um movimento totalmente atípico. 
 

Quando o mercado é inundado de dólares dessa forma, a tendência é que a moeda 
caia fortemente. Para segurar esse movimento, o Banco Central também entrou no 

mercado. Em dois dias, leiloou mais de US$ 13 bilhões em swaps cambiais, as maiores 
atuações desde 2005, quando começou a fazer leilões de swap.  

 
Na prática, essa movimentação do BC fez com que o dólar permanecesse quase 
estável. Tirou assim a volatilidade do mercado e ainda evitou que as empresas 

perdessem mais dinheiro com a queda do dólar. Ontem, a moeda americana fechou 
cotada a R$ 3,4858, uma queda de 0,15%. Um executivo de um importante banco 

estrangeiro diz que sem o BC, na terça-feira, o dólar poderia teria batido em R$ 3,30. 
 
De acordo com operadores de mercado, essa corrida não é feita por empresas que 

buscam “hedge” cambial, ou seja, proteção das variações do dólar. É um movimento 
típico de quem está apostando ou na alta ou na queda de um preço na bolsa, usando 

o que é chamado no mercado de “derivativo”. Normalmente, são grandes empresas 
com experiência de atuação direta no mercado financeiro que operam dessa forma. 
  

Uma das companhias que tem experiência nesse mercado é a JBS, a maior empresa 
de proteína animal do mundo e dona da Friboi. Somente no ano passado, a empresa 

ganhou mais de R$ 10 bilhões, segundo informou em seu balanço, fazendo operações 
no mercado de dólar. Mas a posição que assumiu no ano passado trará fortes prejuízos 
neste ano, caso não mude suas apostas. 

 
Segundo relatório do banco Credit Suisse, no final de 2015 as posições em derivativos 

de dólar da JBS eram de US$ 12 bilhões. Como o dólar caiu de R$ 3,90 para R$ 3,56, 
caso tenha mantido a posição, somente no primeiro trimestre teria perdido R$ 5,1 
bilhões. Se, no segundo trimestre, o dólar cair mais 10%, terá mais R$ 5,1 bilhões em 

perdas, segundo o Credit Suisse. 
 

De acordo com informação de algumas corretoras, foi justamente o JBS uma das 
principais companhias que fez toda essa movimentação. Procurada, a empresa disse 
que não comenta boatos de mercado. 
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Afif defende importância da Empresa Simples de Crédito 

15/04/2016 - Fonte: R7 

 
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, voltou a defender a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) durante o Fórum da Liberdade, realizado em Porto Alegre 

(RS) nesta terça-feira (12/04). Afif falou sobre o trabalho que vem desenvolvendo em 
prol das micro e pequenas empresas nos últimos 35 anos. Dentre as conquistas nesse 

período, também mencionou o Estatuto da Microempresa e o Simples Nacional.  
 
A proposta de criação da ESC foi destacada pelo presidente. Nesse caso, a ideia é 

oferecer crédito para as micro e pequenas empresas de uma forma direta, com mais 
facilidade e menos juros, dando, assim, opção aos pequenos negócios.  

 
A medida, acrescentou Afif, é uma vacina contra a agiotagem e as altas taxas de juros 
de cartões de crédito e do cheque especial. 

 
“Com a Empresa Simples de Crédito, a palavra de ordem é aplicar direto, sem 

intermediários, remunerando mais o investidor e desonerando o tomador. Isso vai 
democratizar a nossa atividade econômica. Democracia política só se sustenta com 
democracia econômica”, disse.   

 
Pela proposta idealizada pelo presidente do Sebrae, a Empresa Simples de Crédito 

permitiria que pequenos empresários emprestem para pequenos empresários sem as 
formalidades do sistema financeiro. Esse mecanismo possibilitaria ainda que uma 
gama de pequenas e médias empresas não bancarizadas tenham acesso ao crédito.  

 
A ESC precisará ser constituída como uma Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (Eireli) ou como Empresa Individual (EI), ou ainda como Sociedade 
Limitada.   

 
Ela apenas poderá atuar com capital próprio. Não seria permitido, por exemplo, que a 
ESC captasse recurso junto a bancos para depois emprestar a terceiros. 

 
O campo de atuação da ESC estaria limitado ao município onde está instalada e a única 

remuneração seria a taxa de juros fixada sobre o valor emprestado. 
 
A cobrança de qualquer encargo ou tarifa é proibida pelo texto do Projeto de Lei da 

Câmara (PLC) n° 125/2015, que prevê a criação da ESC. 
 

Por outro lado, essas empresas de crédito poderiam adotar o instituto da alienação 
fiduciária. Isso abriria a possibilidade da ESC, por exemplo, se apropriar de bens 
financiados pelo devedor como garantia.   

 
O endividamento máximo da ESC não deverá superar três vezes o seu patrimônio 

líquido. 
 
A proposta consta do Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 125/2015, que está sendo 

analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.  
 

OAB consegue liminar para inclusão de sociedade unipessoal no Simples 

Nacional 

15/04/2016 - Fonte: R7 

 
A juíza da 5ª Vara do Distrito Federal deferiu, nesta terça-feira (12), liminar na ação 

declaratória ajuizada contra a Receita Federal do Brasil. O objetivo é a inclusão das 
sociedades unipessoais de advogados no ‘Supersimples’. Na ação judicial, a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) argumentou que não foi criada uma nova natureza 
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societária, mas que a sociedade unipessoal de advocacia nada mais é do que uma 
sociedade simples. 
 

Afirmou ainda que trata-se de uma figura jurídica já admitida no Código Civil e 
elencada na Lei Complementar 123/2006. Segundo a entidade, a interpretação 

sistemática comprova a não necessidade de legislação complementar. 
 

O presidente da OAB/RO, Andrey Cavalcante, comemorou a vitória: “a Receita Federal 
prende-se à nomenclatura ‘sociedade unipessoal de advogados’ para restringir direitos 
previstos na lei”, destacou. 

 
O conselheiro federal da OAB por Rondônia, Breno de Paula, afirmou que “não há 

justificativa na posição da Receita Federal em não permitir a opção dessas sociedades 
pelo Simples Nacional. Toda sociedade de advogados possui natureza de sociedade 
simples, especialmente pela ausência do caráter de atividade empresarial” 

 
Decisão 

A decisão é válida para todo o território nacional. Ocorreu em menos de uma semana 
após o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, ter se reunido com a magistrada 
e peticionar um pedido de liminar na ação declaratória ajuizada contra a Receita 

Federal do Brasil, que busca a inclusão das sociedades unipessoais de advogados no 
‘Supersimples’. 

 
Lamachia saudou a decisão da magistrada Diana Maria Wanderlei da Silva. “A 
sociedade unipessoal de advocacia nada mais é do que uma sociedade simples, figura 

jurídica já admitida no Código Civil e elencada na Lei Complementar 123/2006″, 
afirmou. 

 
Na decisão, a magistrada estabelece prazo de cinco dias, a partir da intimação da ação, 
para que a Receita Federal retire do seu portal na internet a informação de que a 

‘Sociedade Unipessoal de Advocacia’ não se submete ao sistema do simples nacional 
de tributação. Estabelece também que a Receita deve dar ampla divulgação da decisão 

aos contribuintes, incluindo o seu teor no site do órgão federal. 
 
A magistrada determina que a Receita conceda mais 30 dias, fora o prazo já sinalizado, 

para que as substituídas da autora optem ou não pela adesão ao sistema simplificado 
de tributação, além de estabelecer multa diária de R$ 50 mil em caso de 

descumprimento. 
 
Confira aqui a íntegra da decisão: 

 

Chevrolet tem mais um fiasco em testes do Latin NCAP 

15/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O Latin NCAP divulgou os resultados de mais uma bateria de testes de impacto. Foram 

avaliados o Chevrolet Sail e a Ford Ranger. “Os resultados continuam a expor alguns 
fabricantes de carros que oferecem níveis perigosos de segurança com risco de vida 
aos ocupantes, assim como o avanço de outros”, aponta comunicado distribuído pelo 

Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe.  
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Esta foi a primeira bateria de testes feita com o novo protocolo da entidade, que só 
garante 5 estrelas em segurança aos veículos equipados com ESC, o controle 

eletrônico de estabilidade que corrige a trajetória do veículo em caso de derrapagem.  
 

Ao ciar o nível perigoso de segurança o Latin NCAP se refere à Chevrolet, que já tem 
tradição em ir mal nos testes da entidade. O sedã Sail, popular em alguns países da 

região, zerou em proteção aos ocupantes adultos. O modelo não conseguiu sequer 
uma estrela das cinco possíveis. 
 

A unidade avaliada é produzida na China e montada na Colômbia. “A estrutura desse 
veículo foi catalogada como instável, não sendo capaz de suportar cargas maiores. O 

motorista apresentava lesões de risco de vida na cabeça e no peito. O peito do 
passageiro mostrou compressão próxima do limite permitido”, descreve a entidade, 
justificando a nota zero.  

 
O automóvel recebeu apenas duas estrelas quando se trata de segurança para as 

crianças por ter ancoragens Isofix para retenção infantil em caso de impacto. Ainda 
assim, o carro não tem cinto de três pontos em todos os assentos.  
 

"Fico surpresa com o fato de continuarmos a ver modelos zero estrela por parte da 
Chevrolet no mercado latino-americano. Enquanto outros fabricantes mostram uma 

melhora no transcurso dos últimos cinco anos, os modelos da GM continuam a 
decepcionar”, observou María Fernanda Rodríguez, Presidente do Latin NCAP.  
 

O resultado decepcionante acontece após a General Motors ser listada como a empresa 
com pior performance em segurança em ranking divulgado pelo Latin NCAP em 

novembro do ano passado (veja aqui). O balanço consolidava os resultados das 
montadoras nas diversas baterias de testes promovidas pela entidade.  
 

NOVA FORD RANGER  
 

No caso da Ford Ranger, o Latin NCAP submeteu a nova geração da picape aos testes 
de impacto. O modelo recebeu nota melhor, com três estrelas na proteção aos 
ocupantes adultos e quatro em proteção infantil. Fabricado na Argentina, o veículo 

apresentou boa performance quando submetido à impacto frontal e lateral. 
 

A entidade destaca que o modelo conta com ancoragens Isofix, além de cinto de três 
pontos em todos os assintos e possibilidade de desativar o airbag quando instalado o 
Sistema de Retenção Infantil (SRI). A performance só não foi melhor porque a Ranger 

não conta com ESC como item de série, aponta a entidade. 
 

Com mercado automotivo em queda, FPT foca em máquinas 

15/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

A FPT Industrial reage ao encolhimento do setor de caminhões e investe em novos 
mercados para ampliar as vendas de seus motores diesel. A companhia aposta no 

segmento de energia e no de máquinas agrícolas e de construção.  
 
O objetivo é compensar ao menos parte da redução registrada no segmento 

automotivo, conforme conta Marco Aurélio Rangel, presidente da companhia para a 
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América Latina. “O desenvolvimento de motores para atender às exigências do MAR-
1 foi o nosso principal investimento no ano passado”, revela. 
 

A nova legislação de emissões para máquinas fora de estrada teve sua primeira etapa 
em 2015, mas segue avançando em mais segmentos até 2019, quando todos os 

equipamentos vendidos no Brasil deverão se adequar.  
 

Para acompanhar esta evolução, a FPT aponta ter adaptado 49 motores às regras ao 
longo do ano passado. “Foram horas e horas de desenvolvimento para chegar a novas 
calibrações. Tropicalizamos algumas coisas, já que a Europa está em estágio mais 

avançado do programa de emissões, mas também usamos tecnologias locais.”, conta 
Rangel.  

 
As novidades serão apresentadas na Agrishow, principal feira do setor agrícola que 
acontece entre 25 e 29 de abril. A participação da empresa na feira, tradicionalmente 

feita apenas por meio de seus clientes, será maior nesta edição. “Teremos tenda 
própria para apresentar nossos motores”, antecipa.  

 
Além disso, os propulsores da companhia estarão no espaço de empresas como Case 
e New Holland, empresas que também fazem parte da CNH Industrial, assim como a 

FPT. Outro cliente da fabricante de motores é a Landini, especializada em tratores 
pequenos a médios. 

 
AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO  
 

Rangel aponta que o segmento de máquinas fora de estrada vem ganhando mais 
participação nos negócios da empresa e já responde por 40% das receitas. O 

porcentual reflete o encolhimento das vendas ao segmento de caminhões, mas 
também um aumento de participação da FPT, que tomou espaço dos concorrentes. A 
empresa responde por 20% de motores diesel pesados vendidos na América Latina, 

parcela que vem crescendo com a ajuda do segmento agrícola, aponta a companhia. 
 

“Conquistamos novos clientes menores e estamos aumentando o nosso fornecimento 
para a Case”, aponta Rangel. Segundo ele, até o fim deste ano a FPT entregará 100% 
dos motores das máquinas da companhia. Este volume era de 80% até então.  

 
As vendas ao segmento agrícola encolheram 10% no ano passado, redução que deve 

se repetir em 2016, segundo projeções da empresa. Ainda assim, a baixa é menor do 
que a do mercado de forma geral. “Vamos ganhar espaço com os lançamentos”, prevê 
Rangel. A diversificação da atuação, segundo o executivo, é estratégica para a América 

Latina. Dessa forma, a empresa destina esforços ainda para impulsionar as vendas ao 
segmento marítimo e de geração de energia.  

 
BRASIL SEGUE NO TOP 10  

 
Rangel aponta que o abalo político não tira o Brasil do topo da lista de mercados 
globais mais importantes para a FPT Industrial. “Em qualquer ranking o Brasil está no 

top 10”, avalia. Segundo ele, há alto potencial para o avanço tecnológico no setor 
agrícola.  

 
Além disso ele enfatiza que o País tem grande necessidade de melhoria da 
infraestrutura, o que vai movimentar a economia no futuro. Para Rangel, basta o 

cenário ficar um pouco mais definido para os negócios voltarem a crescer.  
 

O objetivo da FPT é preparar o terreno para colher bons resultados quando a curva de 
queda se reverter. No segmento de caminhões a empresa desenvolveu três motores 
para equipar a nova linha daIveco, com potências de 440 e 480 cv. A companhia segue 

com as entregas para a Caoa e a Ford.  



 
Está em curso ainda um programa para aumentar a nacionalização dos propulsores, 
que já está em torno de 65%. “É uma iniciativa contínua, mas que se intensificou 

recentemente no Brasil e na Argentina”, aponta o executivo.  
 

Transistores impressos com tintas de nanocristais 

15/04/2016 - Fonte: CIMM 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Os transistores que compõem toda a eletrônica e a computação são tradicionalmente 
feitos escavando-se pastilhas de silício, em um processo de várias etapas e condições 
"agressivas" conhecido como fotolitografia. 

 
Mas parece que é possível fabricar transistores e outros componentes elétricos usando 

apenas tinta e a temperatura ambiente. 
 
De fato, Ji-Hyuk Choi, da Universidade da Pensilvânia, fabricou um transístor 

totalmente funcional por impressão, depositando camadas sequenciais de tintas cujo 
componente principal são nanocristais dos materiais semicondutores necessários para 

fazer o transístor funcionar. 
 

Como o transístor foi impresso sobre um material plástico flexível a temperatura 
ambiente, a técnica poderá eventualmente ser automatizada em equipamentos de 
fabricação aditiva, ou impressão 3D. 

 
Tintas de nanocristais 

O princípio da técnica é simples: nanocristais aproximadamente esféricos de materiais 
com as qualidades elétricas necessárias para um transístor são dispersas em um 
líquido, criando as tintas de nanocristais. A seguir, basta aplicar as tintas na ordem 

correta. 
 

A equipe desenvolveu quatro tintas: uma condutora, feita de prata, uma isolante, feita 
de óxido de alumínio, uma tinta semicondutora, feita de seleneto de cádmio e, 
finalmente, uma tinta condutora combinada com um dopante, feita de prata e índio - 

"dopar" a camada semicondutora do transístor com impurezas selecionadas controla 
se o componente transmite uma corrente negativa ou uma corrente positiva. 

 
"Estes materiais são coloides, assim como a tinta em sua impressora jato de tinta. A 
questão era saber se poderíamos colocá-los em uma superfície de tal forma que eles 

trabalhassem juntos para formar transistores funcionais," disse a professora Cherie 
Kagan, coordenadora da equipe. 

 
Fabricação aditiva de eletrônicos 
Tudo deu certo assim que a equipe aprimorou a técnica para que a próxima camada 

de tinta não estragasse a anterior.  
 

"Nós tivemos que tratar as superfícies dos nanocristais, tanto quando eles estão em 
solução como depois que são depositados, para nos certificarmos de que eles têm as 
propriedades elétricas corretas e que se unem na configuração que queremos," contou 

Kagan. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14174-transistores-impressos-com-tintas-de-nanocristais


"Fabricar transistores em grandes áreas e a temperaturas mais baixas tem sido o 
objetivo para uma classe emergente de tecnologias, quando as pessoas pensam da 
Internet das Coisas, eletrônica flexível e dispositivos portáteis," disse Kagan.  

 
"Nós não desenvolvemos todos os aspectos necessários para que possam ser 

impressos ainda, mas como esses materiais são todos baseados em soluções, eles 
demonstram como esta classe de materiais é promissora e prepara o terreno para a 

fabricação aditiva [de componentes eletrônicos]". 
 

Tupy e Schulz S.A. realizam leilão de diversos equipamentos e ativos para 
renovação de parque fabril 

15/04/2016 - Fonte: CIMM 

 
A Tupy, empresa multinacional brasileira que atua no ramo de metalurgia, promove 
leilão de 90 lotes contendo pá carregadeiras, escavadeiras, transformadores elétricos 

trifásicos, torno mecânico, empilhadeira, mandrilhadora, dentre outros produtos. Os 
itens estão localizados nas cidades de Mauá (SP) e Joinville (SC). O objetivo da 

companhia é renovar o seu parque industrial e, no total, o valor agregado dos bens 
chega a R$ 1 milhão. 
 

Um transformador elétrico trifásico ABB 20.000/27.000 KVA ano: 1999 (Ref.: RC), 
com lance inicial de R$ 80 mil, e outro transformador elétrico trifásico ABB 

15.000/20.000 KVA ano: 1990 (ref.: RV), a partir de R$ 55 mil, são destaques do 
leilão.  
 

Também estão disponíveis para venda uma pá carregadeira articulada Michigan 55C 
4x4, 1992, série: Não identificada (Ref.: RC), partindo inicialmente de R$ 31,5 mil; 

fresadora radical rocco R-80, com transformador de cavaco e sucata de fresadora 
radical (03 pç) (ref.: RCD), com lance inicial de R$ 21 mil, e uma escavadeira hidráulica 
Volvo EC210B, 2002, série: EC210V14490 (Ref.: RE), a partir de R$ 18,750 mil.  

 
Outros itens que compõem o leilão são: uma mandrilhadora TOS, com lance inicial de 

R$ 9 mil; cerca de 15 bobinas de cabos elétricos de cobre, partindo de R$ 15 mil, e 23 
painéis elétricos de alta tensão, a partir de R$ 8 mil.   
 

Schulz S.A 
A Schulz S.A., fabricante de compressores de ar e de componentes para a indústria 

automotiva, realiza leilão de 374 lotes de tornos, furadeiras, fresadoras, roçadeiras, 
aparadores e um compressor de ar. Os itens estão localizados em Joinville (SC) e o 
objetivo da companhia é renovar o seu parque industrial. Ao todo, o valor agregado 

dos bens chega a R$ 700 mil.  
 

Um compressor de ar rotativo de parafuso portátil SD250 (novo-12 meses de 
garantia), com lance inicial de R$ 56 mil, é um dos destaques do leilão. Dentre os 

outros itens disponíveis para venda estão: torno CNC cosmos 10g mach 4, a partir de 
R$ 6 mil; torno Galaxi, com lance inicial de R$ 5 mil; fresadora Tos FA3AV (Ref: C101), 
a partir de R$ 5 mil, e fresadora Tos 4, com lance inicial de R$ 5 mil. Além disso, ainda 

fazem parte do leilão um motor CA trifásico POT.: 150 CV – 3575 RPM – 2 Pólos, 
partindo inicialmente de R$ 4,5 mil, oito tubos de alumínio, com valor inicial de R$ 3,5 

mil e furadeira com cone múltiplo, a partir de R$ 3,5 mil.  
 
Os leilões já estão disponíveis e os lances podem ser feitos até a próxima terça-feira 

(19), às 11h, pelo portal Superbid, plataforma online de leilões presente em cinco 
países da América Latina. Também é possível fazer os lances pessoalmente na sede 

da companhia, em São Paulo, localizada na Alameda Lorena, 800, 2º andar, Jardim 
Paulista. Mais informações pelo telefone (11) 4950-9400. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14170-tupy-e-schulz-sa-realizam-leilao-de-diversos-equipamentos-e-ativos-para-renovacao-de-parque-fabril
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Quatro novos setores da economia iniciam projetos de exportação com a 

Apex-Brasil 

15/04/2016 - Fonte: CIMM  

 
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) vai 

injetar R$ 44,8 milhões para a promoção internacional de produtos e serviços de sete 
setores da economia brasileira: implementos rodoviários, energia, engenharia, 

laticínios, calçados, componentes para couros e defesa.  
 
Os convênios serão assinados em cerimônia a ser realizada no dia 15 de abril, em São 

Paulo. O investimento total, somando a participação das entidades representativas dos 
setores alcança R$ 69,9 milhões. Além do presidente da Apex-Brasil, David Barioni 

Neto, o evento terá a presença dos presidentes das entidades parceiras e empresários 
dos setores contemplados. 
 

Dos sete projetos, três serão renovados e terão duração de dois anos. Os outros quatro 
são novas parcerias firmadas pela Agência com foco na ampliação da base exportadora 

do país. Entre as parcerias a serem renovadas estão aquelas com o Centro das 
Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e Associação Brasileira 

Indústria Materiais Defesa Segurança (Abimde), que, juntas, exportaram US$ 6 
bilhões em 2015.  

 
Entre os novos setores estão a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia 
(ABCE), a Associação Brasileira de Laticínios (Viva Lácteos), a Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica Eletrônica (Abinee) e a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Implementos Rodoviários (Anfir). A expectativa é que, juntos, os novos setores 

exportem cerca de US$ 410 milhões. 
 
Novos convênios 

No projeto com a Viva Lácteos, entre os desafios estão a diversificação da pauta de 
exportações, hoje concentrada em leite em pó, e a atração das principais empresas 

para fortalecer as exportações do setor.  
 
Além disso, busca-se também ampliar os mercados para alcançar os principais alvos: 

Angola, Arábia Saudita, Argélia, Egito, Emirados Árabes Unidos, EUA e Rússia. A meta 
é promover um salto de exportações de US$ 30,8 milhões em 2014 para US$ 205 

milhões em 2017. Participam do projeto 12 empresas. 
 
Já com a ABCE, o foco do trabalho é estimular e apoiar o setor de serviços de 

consultoria de engenharia na sua inserção no mercado internacional, especialmente 
nos mercados-alvo Colômbia, Angola, Moçambique e México.  

 
A expectativa é atender a 20 empresas no primeiro ano e ampliar as exportações do 

setor de US$ 200 milhões para US$ 220 milhões ainda em 2016. Este trabalho também 
inclui a capacitação das empresas para exportar e a prospecção de novos mercados 
potenciais para os serviços brasileiros de engenharia. 

 
O trabalho com Abinee no projeto setorial Eletroeletrônicos Brasil, por sua vez, espera 

atender 50 empresas e alcançar US$ 110 milhões em exportações ainda em 2016. O 
principal desafio é tornar regulares e crescentes as exportações das empresas 
integrantes do projeto, garantindo padrão internacional de qualidade para fortalecer 

sua aceitação no exterior. Os mercados-alvo do projeto são Estados Unidos, México, 
Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Moçambique e África do Sul. 

 
O trabalho com a Anfir visa a promover as exportações do setor de Implementos 
Rodoviários e incentivar a competitividade e a inovação tecnológica dentro da 

indústria. O setor tem como mercados prioritários Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e 
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Angola, e secundários México, Emirados Árabes, Argentina e Argélia. A expectativa é 
que as 15 empresas atendidas consigam exportar US$ 50 milhões já em 2016. 
 

Parcerias antigas 
Com o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), a Agência desenvolve o 

projeto setorial Brazilian Leather, que existe desde 2000. O convênio receberá o aporte 
total de R$ 15,8 milhões (somando recursos da Apex-Brasil e do CICB). Em 2015, o 

Brazilian Leather exportou mais de US$ 2 bilhões, o que representou 88,6% do total 
exportado pelo setor.  
 

Os mercados-alvo do projeto são China, Hong Kong, Estados Unidos, Itália, Vietnã, 
Tailândia, Índia, Espanha e Polônia. A meta é ampliar de 87 empresas atendidas em 

2015 para 106 empresas em 2017, além de elevar as exportações para US$ 2,3 
bilhões. 
 

Já com a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e 
Artefatos (Assintecal), o projeto setorial é o Footwear Components by Brasil, que 

existe desde 1998. O novo projeto terá R$ 15,2 milhões para desenvolver suas ações 
até 2017.  
 

A expectativa é ampliar as exportações de US$ 203 milhões em 2015 para US$ 247,8 
milhões em 2017, aumentando também a quantidade de empresas atendidas de 150 

para 211. O projeto está dividido em três verticais com diferentes mercados-alvo: 
Produtos Químicos para Couro (Colômbia, México, China e Índia); Tecnologia 
(Colômbia, México, China, Peru, Alemanha, Equador e EUA); e Moda (Colômbia, 

México, Peru e Equador). 
 

No setor de Defesa e Segurança, a parceria da Apex-Brasil é com a Associação 
Brasileira Indústria Materiais Defesa Segurança (Abimde). O projeto setorial existe 
desde 2006 e foi responsável por exportações que alcançaram a cifra de US$ 3,8 

bilhões em 2015.  
 

A meta é elevar o patamar para US$ 4,4 bilhões até 2017, ampliar as empresas 
atendidas de 70 para 90. Os mercados prioritários do projeto são Chile, Colômbia, 
Peru, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e Malásia, tendo como 

mercados secundários e também importantes Estados Unidos, Venezuela, Catar, 
Paquistão, Alemanha e Angola. 

 

Confiança do empresário recua em abril, diz pesquisa da CNI 

15/04/2016 - Fonte: G1 
 
Após três meses de alta, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 

registrou queda em abril deste ano, atingindo 36,2 pontos, informou nesta quinta-
feira (14) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

 
Trata-se do menor patamar desde dezembro do ano passado - quando o indicador 
estava em 36 pontos. A pesquisa foi feita com 2.713 empresas, entre 1 e 13 de abril. 

Pela metodologia da pesquisa, valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança 
do empresário.  

 
"Quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança", 
acrescentou a entidade. A queda do ICEI em abril foi observada em empresas de todos 

os portes, informou a entidade.  
 

De acordo com a CNI, nas pequenas indústrias, o índice caiu de 36,1 pontos, em 
março, para 34,5 pontos, em abril. Nas médias, o indicador variou de 36,5 pontos 
para 35 pontos e, nas grandes, de 38,4 pontos para 37,6 pontos no período. 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/confianca-do-empresario-recua-em-abril-diz-pesquisa-da-cni.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/cni/


De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice de confiança das 
pequenas empresas recuou para seu mínimo histórico em abril. "A tendência de queda 
do pessimismo das grandes empresas foi interrompida em março e se confirmou com 

a queda do ICEI registrada em abril", acrescentou a entidade. 
 

A Confederação Nacional da Indústria informou que o ICEI antecipa tendências de 
produção e de investimento. Para a entidade, empresários pessimistas com o 

desempenho atual e futuro das empresas e da economia reduzem produção ou 
suspendem os investimentos. "Sem investimentos, a produção e o emprego não 
crescem, agravando as dificuldades da economia", concluiu. 

 

Dívida das empresas de energia cresce 13,5% em 2015 

15/04/2016 - Fonte: CIMM  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A receita das empresas do setor de energia elétrica cresceu 11,9% em 2015, na 
comparação com o ano anterior, segundo levantamento da provedora de informações 

financeiras Economática. O total das vendas das 24 empresas com ações negociadas 
na bolsa de valores de São Paulo somou R$ 186,3 bilhões contra R$ 166,5 bilhões de 
2014. 

 
Por outro lado, a dívida total bruta do setor atingiu R$ 147,4 bilhões no fechamento 

de 2015, o maior valor desde 2009. Em 6 anos, a dívida do setor aumentou 85,6%. 
Na comparação com 2014 (R$ 129,8 bilhões), o endividamento das empresas so setor 
cresceu 13, 5%. 

 
A Eletrobras é a empresa com o maior estoque de dívida do setor com R$ 48,2 bilhões, 

ou 32,7% do total do setor, o que representa crescimento de 15,8% com relação ao 
ano de 2014. A Cemig tem 10,28% do estoque de dívida do setor. 
 

Receita 
A Eletrobras foi a empresa com maior volume de vendas no ano passado, com receita 

de R$ 32,5 bilhões, o que representa 17,5% do total registrado pelo setor.  
 
Prejuízos em 2015 

O setor elétrico, entretanto, registrou prejuízo líquido no ano passado. A soma dos 
resultados das 24 empresas totalizou uma perda líquida total de R$ 2,22 bilhões. Em 

2014, as companhias tinham registrado um lucro líquido de R$ 9,56 bilhões. 
 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/04/divida-das-empresas-de-energia-cresce-135-em-2015.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/cemig/


Somente a Eletrobras registrou em 2015 um prejuízo de R$ 14,44 bilhões – o maior 
prejuízo da história das empresas de capital aberto do setor e o décimo maior da 
história das empresas de capital aberto brasileiras, segundo a Economática. 

 
A Cemig, mesmo com a queda de lucro em 2015 de 20,6% com relação a 2014, é a 

empresa com o melhor resultado em 2015 com R$ 2,49 bilhões. Da amostra doze 
empresas tiveram crescimento de lucro em 2015 com relação a 2014. 

 
Valor de mercado 
Em valor de mercado, o valor das empresas na bolsa fechou dezembro de 2015, com 

R$ 117,8 bilhões. Entre 2011 e 2016 houve queda de R$ 48 bilhões ou recuo de 26,8%. 
Em 2016 o setor registra R$ 131,4 bilhões, crescimento de 11,6% com relação a 

dezembro de 2015. 
 
A Tractebel é atualmente a empresa com maior valor de mercado do setor, com R$ 

23,8 bilhões em 12 de abril 2016. 
 

Problemas estruturais dificultam crescimento da produtividade brasileira 

15/04/2016 - Fonte: CNI  
 

Recessão econômica agrava ainda mais a questão no país. Saída não é simples, 
envolve esforço fiscal, reformas, investimento em tecnologia e educação. Confira na 

série especial da Agência CNI de Notícias  
 
Na primeira década dos anos 2000, época em que o Produto Interno Bruto (PIB) 

chegou a crescer 7,6% ao ano, a produtividade média anual do país avançou apenas 
1,4%. Estudos sugerem que não houve saltos expressivos nos níveis de eficiência 

desde a conclusão do processo de industrialização do Brasil, na década de 1980.  
 

O debate sobre a baixa produtividade brasileira não é novo. Independentemente do 
critério que se utilize para medi-la, o baixo desempenho registrado na maioria dos 
setores é um fator estrutural da economia. 

 
“A migração dos trabalhadores da agricultura para a indústria constituiu-se numa 

característica importante do processo de desenvolvimento do país até os anos 1980, 
quando a participação da indústria no PIB parou de crescer e começou a perder 
espaço”, afirma o estudo. 

 
Os dilemas e os desafios da produtividade no Brasil, elaborado pela diretora de Estudos 

e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), Fernanda de Negri, e pelo consultor legislativo do Senado 
Federal Luiz Ricardo Cavalcante. 

 
Nos países concorrentes do Brasil, a eficiência caminhou em sentido contrário. Um 

estudo elaborado pelo professor da Universidade de Brasília (UnB) Roberto Ellery 
indica que, entre 1970 e 2011, nos Estados Unidos, a produtividade do trabalho 
cresceu 85%, a produtividade do trabalho ajustada pelo capital humano 58% e a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF), que reúne indicadores como capital, trabalho, 
e capital humano, cresceu 38%.  

 
Nesse mesmo período, no Brasil, a produtividade do trabalho cresceu 74%,  apenas 
4% quando ajustada por capital humano, e a PTF caiu cerca de 10%.  

 
O estudo Indústria brasileira: da perda de competitividade à recuperação?, publicado 

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra como essa realidade impactou 
a inserção do país no comércio internacional.  
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A participação brasileira no valor adicionado de manufaturados do mundo encolheu de 
1,85%, em 2003, para 1,66%, em 2013.  
 

“Apesar de mostrar recuperação em alguns anos, a tendência de longo prazo é de 
queda. Na comparação com 1993, a participação brasileira no valor adicionado de 

manufaturados caiu 0,46 ponto percentual”, aponta o documento. 
 

FATORES ESTRUTURAIS – Em sua análise, de Negri e Cavalcante destacam que 
essa persistência da baixa produtividade brasileira por décadas só pode ser explicada 
por fatores estruturais. Eles enumeram três deles, considerados cruciais.  

 
O primeiro diz respeito à tecnologia. Na atual estrutura produtiva brasileira, os setores 

têm baixa capacidade de incorporar tecnologias e, assim, produzir melhores produtos. 
A baixa qualidade da educação e a formação inadequada da força de trabalho também 
têm impacto importante.  

 
As deficiências de infraestrutura são reconhecidas como outro fator relevante. 

 
 “Décadas de baixo investimento deixaram patente a insuficiência crônica de 
infraestrutura para sustentar o processo de crescimento econômico brasileiro”, 

destacam os pesquisadores. Para a indústria de transformação, o setor da economia 
que mais perdeu produtividade na primeira década de 2000, isso é primordial.  

 
TEMPOS DE CRISE – O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, 
afirma que a ineficiência é resultado de uma conjugação de fatores internos e externos 

às fábricas.  
 

Além da infraestrutura precária, ele menciona o excesso de burocracia, a tributação 
complexa e o ambiente de negócios desfavorável. 
 

"Sabemos, porém, que precisamos melhorar as práticas dentro das empresas, 
principalmente por meio da inovação e de gestão. Há muito que pode ser feito para 

aperfeiçoar os processos de produção", diz.  
 
Se a baixa produtividade brasileira não foi uma questão solucionada nas fases de 

crescimento econômico, agora, em tempos de recessão, ela se torna um problema 
ainda mais difícil.  

 
A medida mais abrangente de produtividade é calculada pela relação entre PIB e 
número de pessoas trabalhando.  

 
“Nesse momento, só é possível aumentar a produtividade se o Brasil demitir mais 

pessoas do que a economia cair.  
 

Mas isso não é opção, porque aprofundaria ainda mais a recessão”, explica Fernanda 
de Negri, ao ponderar que o contexto atual deve também promover um ajuste, 
eliminando empresas menos produtivas.  

 
Para ela, o primeiro problema que deve ser solucionado na economia brasileira é a 

questão fiscal.  
 
“É preciso resolver a dívida pública para dar um pouco de horizonte aos agentes 

financeiros. Isso envolve reforma da Previdência e uma série de outras reformas, 
difíceis de serem feitas, mas necessárias”, avalia.  

 
O fundamental – ressalta ela – é que não há receita simples.  
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Esforço de gestão é alternativa mais rápida e barata para ganhos de 
eficiência 

15/04/2016 - Fonte: CNI  

 
 
 

 
 

 
 

Saltos em eficiência dependem da orquestração de fatores que só serão solucionados 

no médio e no longo prazos, como é o caso da melhoria da infraestrutura, da educação 
e a ampliação dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

 
Enquanto as grandes reformas e grandes investimentos não tomam forma, o setor 

produtivo precisa desenvolver os próprios mecanismos para enfrentar o problema. 
Uma saída barata e rápida para esses tempos de crise é melhorar a gestão dos 
processos para obter ganhos de produtividade.  

 
Essa é a aposta do programa Brasil Mais Produtivo, lançado pelo governo federal, na 

primeira semana de abril. A meta é ajudar 3 mil pequenas e médias indústrias a 
aumentar a produtividade em pelo menos 20% em três meses, usando o método de 
manufatura enxuta para reduzir desperdícios e otimizar processos da produção.  

 
O foco em pequenas e médias empresas se justifica, pois estudos mostram que 

empresas de menor porte têm níveis menores de produtividade do trabalho do que 
empresas grandes. Segundo análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), na indústria, particularmente na de transformação, o nível de produtividade 
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das empresas com menos de 500 funcionários pode ser, em média, quatro vezes 
menor do que os das empresas de maior porte.  
 

Na avaliação do gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca, iniciativas como o Brasil Mais 

Produtivo corrigem um problema histórico do Brasil, que é a falta de preparo dos 
empresários para mudanças na gestão.  

 
“Muita gente que está aí começou com um pequeno negócio e tem receio de parar 
para mudar. Eles estão à frente da empresa e não têm tempo de se qualificar e nem 

de qualificar seus funcionários”, afirma. No atual momento do país, ressalta Fonseca, 
o programa é uma alternativa barata e rápida para responder melhor à crise 

 
As empresas interessadas devem se cadastrar na página do Brasil Mais Produtivo. São 
aptas a participar do programa as indústrias manufatureiras de pequeno e médio 

porte, que tenham entre 11 e 200 empregados e, preferencialmente, que estejam 
inseridas em Arranjos Produtivos Locais (APL).  

 
Na primeira fase do programa, os setores elegíveis são: metalmecânico, vestuário e 
calçados, moveleiro e de alimentos e bebidas. Elas serão atendidas em todo o Brasil 

por 400 consultores dos Institutos SENAI de Tecnologia e pelas unidades do SENAI 
nos estados.  

 
Ao final das 120 horas de consultoria no chão de fábrica, a empresa deve  aumentar 
em, pelo menos, 20% sua produtividade. Para a avaliação dos resultados, serão 

utilizados quatro indicadores: a capacidade produtiva, que é o aumento da quantidade 
de unidades produzidas em um espaço de tempo; a diferença entre o tempo de 

movimentação antes e depois do programa; a diferença entre o retrabalho antes e 
depois do programa; e o retorno financeiro. 
 

Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando 
Monteiro Neto, esse apoio considera os desafios de curto prazo das pequenas e médias 

empresas, que não possuem a mesma estrutura de grandes corporações. “Às vezes, 
até as obrigações burocráticas impedem que os pequenos empresários tenham um 
olhar mais acurado sobre o processo produtivo”, afirma.  

 
RESPOSTA RÁPIDA – O novo programa é inspirado no projeto Indústria+Produtiva, 

iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do SENAI. Entre 2014 e 2015, 
essa primeira experiência atendeu a 18 indústrias e conseguiu aumentar a 
produtividade das empresas em 42%.  

 
Em três meses de consultoria em cada empresa, as linhas de produção passaram por 

mudanças de layout e reorganização, seguindo os princípios da manufatura enxuta, 
para eliminar desperdícios e facilitar as etapas de produção.  

 
"Provamos, com o projeto, que é possível melhorar o desempenho das nossas 
indústrias em curto prazo. Isso abre perspectivas para o setor, sobretudo nesse 

momento difícil pelo qual o país passa", afirma o presidente da CNI, Robson Braga de 
Andrade.  

 
Na avaliação do diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, a adoção de um leque de 
medidas para melhorar a produtividade é urgente para as empresas brasileiras. “É 

preciso melhorar a formação dos trabalhadores, mas também é necessário avançar na 
qualidade dos processos produtivos”, diz.  

 
Em uma estrutura globalizada de produção, como temos hoje – ressalta Lucchesi – o 
sucesso depende da capacidade das empresas em produzir de forma mais eficiente, 

mais rapidamente e com maior qualidade. 
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Antes e Depois 
Com a ajuda do Indústria+Produtiva, a Transmaq diminuiu em 65% o tempo de 
fabricação de um motorredutor, equipamento utilizado em máquinas industriais. Tudo 

isso apenas com a reorganização das estações de trabalho e das peças.  
 

Um trabalhador, que andava 316 metros – o equivalente à extensão de três campos 
de futebol – para montar cada equipamento, passou a andar oito metros. A otimização 

do tempo resultou numa economia de quase R$ 17 mil por mês à empresa. 
 
"Para a empresa, o trabalho foi realmente muito bom. Houve uma mudança de cultura 

tanto na gerência quanto dos funcionários. Depois do projeto, sabemos que sempre é 
possível melhorar nossos processos. Foi um marco para a Transmaq", afirma Milena 

Pedroso, coordenadora de Qualidade Total da indústria.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nova era industrial transformará produtividade global 

15/04/2016 - Fonte: CNI  

 
No momento em que países desenvolvidos discutem nova revolução industrial, Brasil 
precisa apostar em segmentos que ainda consegue se tornar competitivo 

 
O aumento da produtividade caminha no sentido de mais uma revolução industrial. As 

fábricas inteligentes, com altos níveis de comunicação e capacidade de monitoramento 
de processos, já dão seus primeiros passos, principalmente na Alemanha e nos Estados 
Unidos.  

 
Mas a realidade da manufatura avançada ou Indústria 4.0 está distante do cenário 

brasileiro. E o país não conseguirá dar uma guinada de produtividade – elemento 
fundamental para o crescimento econômico – sem se basear na tecnologia e na 
inovação. 

 
Na Alemanha, o desenvolvimento da nova fase industrial é considerado uma prioridade 

para a competitividade do país. O projeto Indústria 4.0 uniu governo, universidades e 
gigantes industriais para traçar estratégias para que a maior potência europeia se 
consolide como o principal fornecedor de tecnologias de produção inteligentes.  
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Enquanto a nova onda industrial ganha escala no mundo, empresas alemãs já colhem 
resultados nas fábricas inteligentes. Na unidade de equipamentos eletroeletrônicos da 
Siemens, por exemplo, as máquinas operam 24 horas por dia, fabricando 950 

componentes diferentes, que são encomendados automaticamente pelo sistema, e o 
índice de defeitos é de apenas 15 peças a cada milhão.  

 
Nos Estados Unidos, o assunto também tem sido tratado como diretriz prioritária para 

a reindustrialização do país, mas o foco dos americanos tem sido o desenvolvimento 
de novas tecnologias.  
 

A General Electric (GE) está usando a impressão 3D a laser para fabricar peças de 
avião, como um motor a jato. Quando anunciou o feito, em meados do ano passado, 

a empresa explicou que o processo praticamente elimina os desperdícios.   
 
"Ao contrário dos métodos de fabricação tradicionais, que esculpem as peças a partir 

de um bloco de metal, a manufatura aditiva ‘cresce’ as peças diretamente, usando 
camadas de um pó fino de metal e um feixe de elétrons ou laser.  

 
O resultado são peças complexas, totalmente densas, sem o desperdício, fabricadas 
em uma fração do tempo que seria necessário utilizando outros métodos”, afirma a 

GE.  
 

DESAFIO NACIONAL - No Brasil, a manufatura avançada começa a aparecer, 

principalmente, na modernização de plantas de grandes multinacionais, sobretudo na 
indústria automotiva tradicional. Entretanto, o mesmo não ocorre em todos os 

segmentos industriais.  
 
Com exceção de algumas ilhas de excelência no setor produtivo, como a Embraer, 

progressos tecnológicos são isolados e são implementados lentamente, em função das 
dificuldades enfrentadas pela indústria nos últimos dez anos. Por aqui, tanto na 

academia quanto no governo, as discussões sobre manufatura avançada são 
incipientes. 
 

"Estamos muito defasados em relação a outros países. Chegou o momento de refletir 
sobre as novas soluções em energia, mobilidade, grandes questões da indústria para 

o futuro que envolvam manufatura mais enxuta e que a gente possa alcançar", avalia 
João Fernando Gomes de Oliveira. Professor da Escola de Engenharia da Universidade 
de São Paulo (EESC-USP) e ex-diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii), ele cita como exemplo a promissora indústria de carros 
híbridos, de menor complexidade que a automobilística tradicional, além, claro, do 

desenvolvimento de novos produtos. 



Aperfeiçoada nos últimos anos e cada vez com mais espaço em mercados de países 
desenvolvidos, a indústria de carros híbridos é vista como a melhor alternativa de 
mobilidade e energia em relação aos combustíveis tradicionais.  

 
Segundo a Agência Internacional de Energia, desde 2005, o mercado de carros 

elétricos vem crescendo 24,9% ao ano, contra 3,1% do mercado de convencionais. 
Em 2011, as vendas globais de veículos elétricos chegaram a 50 mil unidades. Em três 

anos, ultrapassaram a marca dos 300 mil veículos.  
 
O maior salto se deu nos anos mais recentes: de 2012 para 2013, por exemplo, o 

mercado de veículos puramente elétricos cresceu 77,6%, sendo os EUA o maior 
mercado em termos absolutos. 

 
Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de 
Andrade, a evolução das fábricas é inevitável para alguns setores industriais, 

sobretudo aqueles que precisam garantir a competitividade nas cadeias globais de 
produção.  

 
"A migração para a Indústria 4.0 não será linear. Há setores que serão obrigados a 
evoluir em função da competição internacional. Não fazer isso pode ameaçar a 

sobrevivência dessas empresas", afirma. Segundo ele, além das reformas estruturais 
que o Brasil ainda não fez e que terão impacto sobre a produtividade, é preciso criar 

programas de desenvolvimento de tecnologias específicas para as necessidades 
brasileiras.  
 

EDUCAÇÃO - Um dos passos para que o país consiga impulsionar a inovação é 
modificar a estrutura educacional para formar profissionais mais preparados em áreas 

estratégicas. Por isso, o papel da educação é tão relevante ou mais que os níveis de 
investimento de um país.  
 

É o que sugere um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) elaborado pelo professor 
Pedro Cavalcanti Ferreira. Segundo ele, se o Brasil tivesse as mesmas taxas de 

investimento da Coreia do Sul desde 1950, seria pelo menos 18% mais rico do que é 
atualmente. Por outro lado, se o país apresentasse as mesmas taxas de escolaridade 
que o país asiático, seria 40% mais produtivo.  

 
Para o autor do estudo, as diferenças educacionais entre o Brasil e os outros países 

são a principal explicação para a baixa produtividade relativa brasileira e diminuir a 
desigualdade deve ser o caminho a seguir. “Aumentar a quantidade e a qualidade da 
educação é essencial para aumentar a produtividade do trabalho no Brasil”, alerta.  

 
A conclusão é semelhante ao diagnóstico do estudo Indicadores de Competitividade 

da Indústria Brasileira, publicado recentemente pela CNI. O documento leva em conta 
um cenário de competição internacional e reconhece os efeitos positivos da 

desvalorização do real frente ao dólar no desempenho exportador das indústrias 
brasileiras. Mas alerta que os resultados são bons apenas em curto prazo.  
 

Ganhar competitividade de maneira sustentável, segundo o estudo, depende do 
aumento da produtividade, ou seja, de mudanças estruturais, na capacidade de 

produzir do país.  
 
"O futuro da indústria brasileira depende da retomada do crescimento da 

produtividade, o que requer educação, isto é, trabalho qualificado, e investimento, 
sobretudo, em inovação", aponta o documento. 

 
Manufatura avançada 
As inovações decorrentes da manufatura avançada já deram resultados para empresas 

que apostaram nela. Na Toyota e na Nissan, o tempo de desenvolvimento de um novo 
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modelo caiu até 50% a partir do momento que designers e engenheiros passaram a 
usar informações digitalizadas e testes virtuais de peças.  
 

Na Embraer, a produção do jato Legacy 500, em São José dos Campos, começou de 
forma virtual em 3D. O projeto teve 12.000 horas de testes antes de a aeronave fazer 

a primeira decolagem. Defeitos que eram detectados somente com o avião no ar foram 
resolvidos ainda na fase de preparação. Com todos os ganhos da digitalização, o tempo 

de montagem caiu 25%.  
 

ENTREVISTA: País precisa avançar em reformas que impulsionam a 
produtividade 

15/04/2016 - Fonte: CNI  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, 
detalha os benefícios que o programa Brasil Mais Produtivo, lançado pelo governo 
federal em parceria com o SENAI, proporcionará a 3 mil indústrias. 

 
Armando Monteiro Neto conhece bem a realidade da indústria brasileira. Sabe que, 

mesmo durante a crise e as restrições fiscais impostas por ela, é preciso trabalhar 
para melhorar o desempenho do setor produtivo, fundamental para elevar a 
competitividade do Brasil.  

 
Desde que assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), em janeiro de 2015, Monteiro tem aberto frentes importantes, como medidas 
de facilitação de comércio e promoção das exportações.  
 

A mais recente aposta é o Brasil Mais Produtivo, novo programa de governo que, em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), atuará 

diretamente junto às empresas para alavancar os níveis de eficiência de pequenas e 
médias indústrias.  
 

A meta é, em apenas três meses, melhorar em pelo menos 20% a produtividade das 
empresas atendidas. Para Monteiro, o momento de fazer isso é agora, justamente em 

meio à crise.  
 

"É essencial para empresas, nesse período de retração do mercado doméstico, 
tornarem-se mais competitivas, reduzirem custos e aumentarem a produtividade. 
Esses empreendedores estarão à frente quando a economia retomar o curso normal 

de crescimento", afirma. Confira abaixo a entrevista concedida pelo ministro à Agência 
CNI de Notícias. 

 
Estudos mostram que a produtividade do Brasil vem caindo nos últimos anos, 
ao contrário, por exemplo, dos outros países do BRICS (Rússia, Índia, China 

e África do Sul). Na avaliação do senhor, por que o Brasil está atrasado nesse 
aspecto? 

 
ARMANDO MONTEIRO - O país precisa avançar num conjunto de reformas que 
impulsionam a produtividade. A melhoria do ambiente de negócios, reduzindo a 
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burocracia e a instituição de marcos regulatórios em áreas críticas, como a 
infraestrutura, são temas fundamentais.  
 

O aperfeiçoamento do sistema tributário, especialmente do PIS-Cofins e do ICMS, a 
modernização da legislação tributária, reduzindo o seu grau de rigidez, a adoção de 

uma reforma fiscal estrutural e um maior grau de abertura comercial complementam 
essa agenda. 

  
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - A economia brasileira passa por um momento 
de desaquecimento. Por que investir em produtividade agora? 

 
ARMANDO MONTEIRO - É essencial para empresas, nesse período de retração do 

mercado doméstico, tornarem-se mais competitivas, reduzirem custos e aumentarem 
a produtividade.  
 

Dessa forma, esses empreendedores estarão à frente quando a economia retomar o 
curso normal de crescimento. Além disso, o aumento da produtividade também é um 

aliado importante para competição nos mercados externos. 
  
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é a meta do Brasil Mais Produtivo? Em que 

ele se diferencia? 
 

ARMANDO MONTEIRO - Ele é um programa que apresenta diversos aspectos 
positivos, como o foco microeconômico e a possibilidade de se aferir seus resultados 
de forma objetiva e clara, dado que partiu de uma metodologia já testada.  

 
A meta prevista é ampliar em pelo menos 20% os níveis de produtividade das 

empresas participantes. Além disso, o custo é relativamente baixo, o que é compatível 
com o período de restrições fiscais que estamos vivenciando. 
  

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Políticas industriais anteriores focavam mais o 
ambiente externo às empresas. O foco agora é da porta para dentro das 

fábricas? Por quê? 
 
ARMANDO MONTEIRO- Temos a compreensão de que as políticas industriais 

anteriores foram afetadas pelo ambiente macroeconômico. Tivemos um período de 
crise financeira internacional e um período de forte apreciação cambial que certamente 

impactaram a competitividade da nossa indústria. 
 
Nesse sentido, houve certa confusão entre política industrial e medidas anticíclicas. 

Além disso, sabemos que o atual período de reequilíbrio macroeconômico não oferece 
espaço para adoção de políticas industriais baseadas em macrometas. 

 
Entretanto, o atual cenário não pode ter efeito paralisante. Sob essa perspectiva, o 

projeto-piloto da CNI mostrou que há espaço para obtenção de ganhos de 
produtividade no curto prazo com soluções no âmbito do processo produtivo ao 
combater desperdícios, tais como excesso de estoque, disposição inadequada dos 

espaços de trabalho, falta de organização de peças e insumos, dentre outros.  
 

Com as características de baixo custo, rápida intervenção, dimensão regional e 
mensuração de resultados garantimos a sustentabilidade do programa e abrimos a 
possibilidade de ampliação a médio prazo. 

  
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - As soluções propostas pelo programa são 

simples. Por que o empresário precisa de ajuda? 
 
ARMANDO MONTEIRO- Estamos apoiando pequenas e médias empresas, nas quais 

os desafios de curto prazo, inclusive o atendimento de obrigações burocráticas, impede 
um olhar mais acurado sobre o próprio processo produtivo.  



Portanto, é importante ter uma visão ou consultoria técnico-gerencial externa para a 
implantação das melhorias. Muitas vezes essas empresas não contam com esse nível 
de especialização e, por isso, o Programa Brasil Mais Produtivo vem preencher essa 

lacuna. 
  

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O aumento da eficiência não contribui para o 
desemprego? 

 
ARMANDO MONTEIRO - O aumento da eficiência é uma condição extremamente 
importante para a sobrevivência das empresas no longo prazo. Portanto, ao investir 

na melhoria do desempenho, a empresa está contribuindo para manter sua 
competitividade, a permanência no mercado e, portanto, preservando os empregos. 

  
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O Brasil Mais Produtivo complementa outras 
ações, como o Plano Nacional de Exportações (PNE), para estimular a 

competitividade do país? 
  

ARMANDO MONTEIRO- Sem dúvida. O programa contribui para o aumento da 
competitividade das empresas e isso é uma exigência para que as empresas acessem 
os mercados externos.  

 
As empresas que participarem do Brasil Mais Produtivo serão automaticamente 

credenciadas pelo BNDES e poderão ter acesso às linhas de financiamento para 
exportações. Além disso, essas empresas também podem participar de outros 
programas do Ministério, como o Plano Nacional da Cultura Exportadora, e terão o 

apoio da Apex para suas pretensões de internacionalização.  
 

Acordo comercial permitirá aumento de exportações para África, prevê 

embaixador 

15/04/2016 - Fonte: Notícias do Senado  

 

 
 
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisou as indicações de 

embaixadores brasileiros na Mauritânia, Timor Leste e África do Sul  
 
PLS 26/2016  

 
A entrada em vigor do Acordo de Preferências Comerciais entre o Mercosul e a União 

Aduaneira da África Austral (Sacu), em 1º de abril deste ano, deverá abrir novas 
perspectivas para o relacionamento econômico entre o Brasil e a África do Sul.  
 

A previsão é do embaixador designado para aquele país, Nedilson Ricardo Jorge, cuja 
indicação para o cargo foi aprovada nesta quinta-feira (14) pela Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional (CRE). Na mesma reunião, também foram aprovados 
novos embaixadores para a Mauritânia e para o Timor Leste. 
 

O acordo de preferências comerciais permitirá melhor acesso dos países do Mercosul 
(Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela) a um mercado estimado em 65 

milhões de consumidores dos países que integram a Sacu (Africa do Sul, Botsuana, 
Lesoto, Namíbia e Suazilândia).  
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O comércio do Brasil com a África do Sul cresceu 14,3% entre 2005 e 2014, passando 
de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,9 bilhão. De janeiro a outubro de 2015, o fluxo comercial 
alcançou US$ 1,7 bilhão, com superavit de US$ 594 milhões para o Brasil, cuja pauta 

de exportações para aquele país é composta principalmente de produtos 
industrializados. 

 
— A promulgação desse acordo vai abrir muitas portas em termos de comércio e 

investimentos bilaterais e vai fornecer maior competitividade a produtos brasileiros na 
África do Sul. Pretendemos explorar essas novas oportunidades — disse Nedilson 
Ricardo Jorge, cuja mensagem de indicação teve como relator o senador Lasier Martins 

(PDT-RS). 
 

O embaixador citou a área de defesa como outro importante foco de cooperação. O 
Brasil e a África do Sul, informou, estão trabalhando em conjunto na fabricação de 
mísseis, além de terem escolhido o avião sueco Grippen como principal vetor de 

segurança aérea. Atual chefe do Departamento de África do Itamaraty, ele informou 
que o Brasil abriu 19 novas embaixadas na África desde 2003, após a posse do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
 
Ele observou ainda que, em recente pesquisa feita por um instituto mexicano em 

parceria com a Universidade de São Paulo, constatou-se que, para 24% dos 
entrevistados, a África deveria ser a prioridade da política externa brasileira — contra 

16% que indicaram preferência pela América Latina. 
 
Aviões 

O setor de defesa, importante no relacionamento com a África do Sul, também deverá 
ser prioritário na relação com a Mauritânia, para onde foi designado como embaixador 

Leonardo Carvalho Monteiro. Segundo o diplomata, cuja indicação teve como relatora 
a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), já foram enviadas cinco missões da 
Aeronáutica do Brasil para aquele país, com o objetivo de formar pilotos e técnicos. 

Em 2012 a Mauritânia comprou dois aviões Super Tucano da Embraer e novas 
aquisições podem vir a ser feitas quando melhorar a situação econômica do país. 

 
Cerca de 50% das exportações da Mauritânia são de minério de ferro, cujo preço teve 
forte redução no mercado internacional. Outros 40% referem-se à pesca. Após recente 

entendimento entre os dois países na área fitossanitária, adiantou o embaixador, a 
Mauritânia poderá vir a exportar sardinhas e farinha de peixe para o Brasil, que poderá 

vir a exportar para aquele país mais produtos industrializados, como roupas. 
 
— A Mauritânia tem enorme potencial para se transformar em um hub (centro de 

comércio) para aqueles países africanos vizinhos que não tem costa — apostou. 
 

Língua portuguesa 
O apoio à divulgação da língua portuguesa deverá ser uma das prioridades do 

embaixador indicado para representar o país no Timor Leste, Adelmo Serafim Garcia 
Júnior.  
 

Em resposta a pergunta do senador Hélio José (PMDB-DF), preocupado com a atual 
difusão da língua comum naquele país asiático, o diplomata observou que apenas 10% 

dos timorenses falam português. Ele recordou que, durante os 25 anos de ocupação 
do país pela Indonésia, após a independência de Portugal, o ensino de português foi 
proibido nas escolas. Por isso, os jovens não falam português, apenas os adultos ou 

as crianças que estão na escola. 
 

— O Brasil e Portugal têm responsabilidade nesse tema. E, assim que possível, vamos 
criar um centro cultural Brasil-Timor Leste em Díli — informou Garcia, em resposta a 
preocupação do senador Cristovam Buarque (PPS-DF) sobre o relacionamento cultural 

bilateral. 
 



Segundo o embaixador indicado, cuja mensagem teve como relatora a senadora Ana 
Amélia (PP-RS), a cooperação técnica é o “carro-chefe” do relacionamento bilateral, 
especialmente por meio da formação de quadros para gerir o novo país, independente 

desde 2002.  
 

Nesse momento, informou, 14 professores brasileiros de português estão naquele 
país. Mais de 240 estudantes timorenses estão estudando em 11 universidades 

brasileiras. E mais de três mil jovens receberam formação profissional em Timor com 
o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). 
 

Integração 
Durante o debate na comissão, o senador José Agripino (DEM-RN) ressaltou o exemplo 

do ex-presidente Nelson Mandela na construção da moderna África do Sul, depois de 
décadas de regime racista.  
 

Ele elogiou a convivência pacífica atual entre brancos e negros e lembrou a 
necessidade de mais tolerância entre os brasileiros. Por sua vez, Ana Amélia celebrou 

o acordo feito entre o Mercosul e a Sacu e recordou que a indústria de ônibus 
Marcopolo, com sede no Rio Grande do Sul, já tem uma fábrica na África do Sul. 
 

No início da reunião, o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), presidente da comissão, 
considerou “totalmente descabida” declaração do secretário-geral da União dos Países 

da América do Sul (Unasul), Ernesto Samper, em relação a uma suposta ameaça à 
segurança jurídica da região pelo processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. 

 
Dois projetos receberam parecer favorável da comissão. O primeiro foi o Projeto de 

Decreto Legislativo 11/2016, que ratifica o texto da Convenção Multilateral sobre 
Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Fiscais, emendada pelo protocolo de 1º 
de junho de 2010. O texto foi imediatamente enviado ao Plenário.  

 
O segundo foi o Projeto de Lei do Senado (PLS) 26/2016, do senador José Serra 

(PSDB-SP), que facilita o envio ao exterior de material genético em situações 
epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública. O projeto será 
analisado, em decisão terminativa, pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 

 

Vendas da marca Volkswagen caem em velocidade menor em março 

15/04/2016 - Fonte: DCI  
 

As vendas da marca Volkswagen continuaram a cair em março, enquanto a montadora 
luta para superar o escândalo de emissões de poluentes, apesar do ritmo ter 
desacelerado em comparação com fevereiro. 

 
As entregas globais da maior divisão de automóveis da companhia caíram 2,7 por 

cento, a décima sexta queda nos últimos 18 meses. O resultado ampliou o declínio das 
vendas no primeiro trimestre para 1,3 por cento, ou 1,46 milhões de carros, disse a 
maior montadora europeia nesta sexta-feira. 

 
A queda do mês passado foi menos severa do que a de 4,7 por cento em fevereiro, 

mas contrastou com o aumento de 5,7 por cento nas vendas totais de carros por todas 
as marcas europeias em março. 
 

Os modelos da marca Volkswagen excluem os dados de vendas de Audi e Porsche. 
 

Analistas têm dito que a fé dos consumidores na marca foi atingida pelo recall de 
veículos na Alemanha e interrupção das vendas dos modelos a diesel nos Estados 
Unidos, onde sete meses após o escândalo, a companhia ainda deve correções técnicas 

de quase 600 mil carros. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125321
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124778
http://www.dci.com.br/industria/vendas-da-marca-volkswagen-caem-em-velocidade-menor-em-marco-id541160.html
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Minério de ferro e aço têm queda na China após máximas de vários meses 

15/04/2016 - Fonte: DCI  

 
MANILA - Os contratos futuros do minério de ferro e do aço na China tiveram queda 
nesta sexta-feira, afastando-se das máximas de vários meses registradas no início da 

semana, quando o mercado observou sinais de uma recuperação na demanda no maior 
consumidor do mundo. 

 
O minério de ferro para setembro na bolsa de Dalian fechou em queda de 3,3 por 
cento, a 408,50 iuanes (63 dólares) a tonelada. O contrato havia tocado uma máxima 

de 17 meses de 432 iuanes na quinta-feira. 
 

Já o minério de ferro no mercado à vista caiu 1,1 dólar nesta sexta-feira, a 57,50 
dólares por tonelada, mas acumula alta de 8 por cento em relação à última sexta-
feira. 

 
Na bolsa de Xangai, o vergalhão de aço para outubro caiu 2,1 por cento, para 2.300 

iuanes por tonelada. O contrato havia subido para um pico de 11 meses de 2.435 
iuanes na quarta-feira. 
 

"A expectativa era de que a demanda por aço ficasse menor, tendo em vista que os 
usuários finais de aço acumularam estoques suficientes para algum tempo e estão 

esperando que os preços do aço caiam antes de voltarem ao mercado", afirmou o 
Commonwealth Bank of Australia, em nota. 
 

Thyssenkrupp quer papel ativo em quaisquer fusões de siderurgia 

15/04/2016 - Fonte: DCI  

 
A maior siderúrgica alemã, Thyssenkrupp, quer ter um papel em quaisquer 

consolidações no mercado de aço europeu, que está sendo afetado pelo excesso de 
capacidade de produção e pela perspectiva de demanda fraca, disse seu presidente-
executivo, Heinrich Hiesinger. 

 
"Dissemos claramente que consideramos uma consolidação como um passo sensato e 

apropriado em direção a uma solução. E se essas soluções são possíveis, teremos um 
papel ativo a partir de uma posição de força", disse ele a jornalistas. 
 

"Se, quando e com quem uma consolidação pode ocorrer ainda está completamente 
obscuro hoje", disse em comentários divulgados nesta sexta-feira. 

 
A decisão da Tata Steel de vender suas operações britânicas aumentou as expectativas 
de que um impasse entre siderúrgicas europeias, cada uma indisposta em tomar o 

primeiro passo, pode finalmente ser rompido. 
 

Anfavea elogia novas condições de financiamento à exportação 

15/04/2016 - Fonte: DCI  

 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Moan, afirmou nesta quinta-feira, 14, que recebeu "com grande 

entusiasmo" a notícia de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) lançou novas condições de financiamento para a exportação.  

 
"Vivemos um período de excelentes oportunidades no comércio exterior e, neste 
contexto, medidas para reduzir custos, tornar mais ágil e simplificar os processos são 

extremamente benéficas para alavancar as exportações brasileiras", disse o executivo, 
em nota. 

http://www.dci.com.br/industria/minerio-de-ferro-e-aco-tem-queda-na-china-apos-maximas-de-varios-meses-id541155.html
http://www.dci.com.br/industria/thyssenkrupp-quer-papel-ativo-em-quaisquer-fusoes-de-siderurgia-id541134.html
http://www.dci.com.br/industria/anfavea-elogia-novas-condicoes-de-financiamento-a-exportacao-id540967.html


Com a mudança, o financiamento da produção de bens de consumo voltada para o 
exterior, no qual se encaixam as montadoras, terá custo reduzido de 15,75% ao ano 
para 11,53%. 

 
Pela manhã, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, afirmou que a melhoria das 

condições de financiamento busca um nivelamento de taxas para dar maior 
competitividade às empresas brasileiras no mercado internacional. Ele destacou que o 

momento é de alta ociosidade no setor industrial. As montadoras, por exemplo, 
operam, em média, com 38% da capacidade instalada. 
 

Antes mesmo do anúncio do BNDES, as montadoras já buscavam o mercado externo 
para driblar a baixa demanda por veículos no mercado interno. Segundo dados da 

própria Anfavea, o primeiro trimestre de 2016 registrou crescimento de 24% no 
número de unidades exportadas em relação a igual período de 2015, enquanto a venda 
interna de veículos acumula queda de 28,6% nos primeiros três meses deste ano em 

relação a igual período do ano passado. 
 

Coutinho disse também que o País vive momento de redução na demanda de crédito 
e redistribuição para outras fontes. Segundo ele, áreas que têm demanda são as de 
infraestrutura, equipamentos, agronegócios e exportação. "Falta de crédito para 

exportação poderia comprometer recuperação da economia", disse. 
 

Moderfrota 
Moan também elogiou a destinação, pelo BNDES, de mais R$ 300 milhões para o 
Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados 

e Colheitadeiras (Moderfrota). Segundo ele, a ampliação do orçamento para o 
financiamento das máquinas chega em boa hora, às vésperas da Agrishow, que 

acontece de 25 a 29 de abril em Ribeirão Preto. 
 
"Exaltamos este reforço de recursos com taxas competitivas, que será fundamental 

para estimular o investidor, alavancar as vendas do segmento e, consequentemente, 
aumentar a produtividade no campo por meio da utilização de máquinas novas e 

modernas", disse Moan em nota. Com a confirmação dos recursos, feita nesta quinta-
feira, 14, o orçamento do Moderfrota na atual temporada passa a ser de R$ 4,04 
bilhões. 

 

Indústria paulista corta 3,5 mil empregos em março, diz Fiesp 

15/04/2016 - Fonte: DCI  
 

A indústria paulista eliminou 3,5 mil vagas em março de 2016, o que representa uma 
queda de 0,61% no nível de emprego na comparação com fevereiro, já descontados 
os efeitos sazonais de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp). Na série sem ajuste, o recuo foi de 0,15%, o que indica que, em números 
absolutos, o número de demissões no período foi o menor desde maio de 2015. 

 
Na comparação com março de 2015, foram eliminados 244,5 mil postos de trabalho, 
dos quais 31 mil apenas no primeiro trimestre deste ano. Na base de comparação 

interanual, o nível de emprego despencou 9,72%, a 54ª retração consecutiva. 
 

Dos 22 setores pesquisados, em 14 houve eliminação de vagas. Em seis deles houve 
mais contratações que demissões, e dois registraram estabilidade. Do lado positivo, o 
melhor desempenho ficou novamente com o setor de produtos alimentícios, com a 

criação de 6,8 mil vagas. 
 

Segundo a Fiesp, pesaram para este resultado as contratações no segmento de açúcar 
e álcool, influenciado pela antecipação da safra da cana-de-açúcar. 
 

http://www.dci.com.br/industria/industria-paulista-corta-3,5-mil-empregos-em-marco,-diz-fiesp-id540862.html


Também contrataram mais que demitiram, na passagem de fevereiro para março, os 
setores de coque e biocombustíveis (3.333 postos), couro e calçados (1.322 postos), 
bebidas (379), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (277), produtos de madeira 

(116) e outros equipamentos de transportem exceto veículos automotores (13). 
 

Segundo a Fiesp, entre os setores que mais demitiram em março estão os ligados à 
produção de veículos, com destaque para o setor de produtos de borracha e de 

material plástico (-3.422 vagas).  
 
Também encabeçam a lista os segmentos de máquinas e equipamentos (-1.913), 

produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (-1.891), metalurgia (-1.808) e 
veículos automotores, reboques e carrocerias (-1.491). 

 
Dentre as 36 regiões do Estado analisadas pela Fiesp, 24 tiveram variação. 
 

Fiat trabalha para mudar imagem e tenta retomar a liderança do setor 

15/04/2016 - Fonte: DCI  

 

 
 
A Fiat quer deixar para trás a imagem de uma marca que vende os carros mais baratos 

do Brasil. Apesar de continuar apostando suas fichas no segmento de entrada, a líder 
do mercado local há 13 anos também busca reconhecimento no topo do portfólio. 

 
Prova da nova estratégia é a nomeação de Carlos Eugênio Dutra, diretor de produto, 
para acumular a função de diretor de branding.  

 
"Essa é uma novidade em termos de gestão para a marca", afirmou nesta quinta-feira 

(14) o presidente do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Stefan Ketter.  
 

A Fiat viu a General Motors (GM) e a Hyundai escalarem de forma sólida o ranking de 
vendas com seus compactos Ônix e HB20, respectivamente. No acumulado de janeiro 
até março, a liderança está nas mãos da montadora norte-americana, seguida de perto 

pela italiana. 
 

Segundo Dutra, a Fiat almeja mais do que a fama de vender produtos populares. "Não 
queremos apenas ser reconhecidos como uma marca que vende os carros mais baratos 
do País." 

 
A estratégia da montadora está calcada na projeção de lançamentos de novos 

produtos, em diferentes categorias, que devem ocorrer a uma velocidade média de 
um por semestre até 2018. 
 

Nessa empreitada, a Fiat contará com a flexibilidade da recém-construída planta de 
Goiana (PE), cuja plataforma permite a montagem tanto do Renegade, de selo Jeep, 

quanto da picape Toro (Fiat), hoje o único modelo com lista de espera no País. 
 
"O Renegade teve um sucesso extraordinário e a Toro já despertou interesse inclusive 

nos EUA", destaca Ketter. 
 

http://www.dci.com.br/industria/fiat-trabalha-para-mudar-imagem-e--tenta--retomar-a-lideranca--do-setor-id541046.html
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O grupo não esconde o desejo de retomar a liderança, apesar de adotar o discurso de 
valor. "Market share é extremamente importante, mas não vamos sacrificar a 
rentabilidade", diz o executivo. "Se não fizermos um balanço saudável, não 

conseguimos manter nosso plano de negócio e isso tem um efeito devastador inclusive 
na cadeia", complementa.  

 
A mudança de estratégia da Fiat ocorre num momento em que todas as marcas 

buscam sobreviver à tormenta do mercado brasileiro, que vem acumulando quedas 
desde 2013. 
 

As montadoras têm apostado em categorias que caíram no gosto do brasileiro, como 
a de utilitários esportivos (SUV, na sigla em inglês), e também no segmento de maior 

volume, o de compactos, onde está inserido o Mobi, lançado pela Fiat nesta semana. 
 
Dutra revela que a meta é emplacar, ainda neste ano, cerca de 60 a 65 mil unidades 

do modelo, posicionado entre o Palio e o Uno. Ao atingir essa projeção, o Mobi iria 
figurar entre os três mais vendidos do mercado brasileiro. 

 
"Cerca de 70% das vendas do Mobi devem ser feitas no varejo", estima Dutra, 
afastando a hipótese de que a Fiat só atingiria sua meta para o ano ao concentrar 

esforços na chamada venda direta, que inclui frotistas e pequenas empresas. 
 

A montadora é conhecida no mercado automotivo pela agressividade no segmento de 
vendas diretas. A estratégia garantiu por muito tempo a liderança à Fiat, que 
recentemente passou a acompanhar do retrovisor a chegada iminente da GM ao topo 

com o Ônix. 
 

Ketter garante que o Mobi é um carro que "só a FCA tem condições de fazê-lo". "O 
desenvolvimento e o design foram feitos no Brasil. É simples, honesto e simboliza a 
FCA na América Latina", avalia. 

 
Ele ressalta que o compacto é "o melhor dentro do segmento", tornando-o apto a 

competir de frente com os líderes do mercado local.  
 
O Mobi será produzido em Betim (MG) juntamente com todos os outros modelos da 

Fiat (exceto Toro). Atualmente, a planta roda com três plataformas, sendo uma delas 
responsável pelo escoamento de cerca de 85% da produção, incluindo a do Mobi. 

 
"A flexibilidade é o grande diferencial de Betim", pontua Ketter. A unidade mineira 
passa por um processo de aumento da capacidade instalada, de 800 mil para 950 mil 

unidades anuais. A conclusão dessa expansão está prevista para o segundo semestre 
deste ano, a depender da finalização da linha de pintura. 

 
Exportações 

O presidente da FCA conta que o Mobi deve começar a ser exportado em breve. A 
meta é exportar 30% da produção.  
 

Além do compacto, Ketter revela que tanto o Toro quanto o Renegade já têm 
despertado o interesse de países de fora do eixo do Mercosul. 

 
"Já temos sido procurados por países da África, Europa e até pelos EUA", observa. No 
entanto, ele informa que o processo de aumento das exportações não depende só da 

apreciação do câmbio. 
 

"O Brasil nunca foi um país de exportação. Temos que fazer um amplo trabalho e dessa 
vez queremos nos tornar uma empresa exportadora de forma definitiva", comenta. 
 



Segundo o executivo, a meta do grupo é fortalecer ainda mais o comércio com 
Argentina, estreitar o relacionamento com países andinos, além de avançar nas 
negociações com África e a região do Nafta (EUA, México e Canadá). 

 

Redução de custos em tempos de crise 

15/04/2016 - Fonte: Diário do Comércio  
 

É de amplo conhecimento a fragilidade da nossa economia e do cenário político atual, 
fato que implica diretamente no bolso dos consumidores e, consequentemente, nas 
rotinas empresariais.  

 
Diante dessa situação, recomenda-se a realização de uma análise holística dos 

processos da empresa, seguida da elaboração de um plano de ações, visando assim a 
redução sustentável de custos, ação imperativa para minimizar os impactos da crise e 
tornar a empresa mais competitiva.  

 
Incluir ações simples no planejamento estratégico empresarial podem auxiliar os 

gestores na redução do custo e potencialização das atividades da organização. 
 
Uma preocupação primordial e que não deve sair nunca da pauta de prioridades é a 

retenção da clientela. O empresário deve cuidar bem do seu principal ativo. Isso pode 
ser realizado por meio de mecanismos como pesquisas de satisfação, investimento em 

equipe de vendas e serviços de atendimento e marketing, de forma a proporcionar 
uma experiência surpreendente aos clientes.  
 

Estratégias para fidelizar e atrair novos públicos deixam a empresa sempre à frente 
da concorrência. Afinal, mesmo em tempos de instabilidade econômica as pessoas 

sabem reconhecer e valorizar um atendimento único. 
 

A valorização da equipe funcional também é fundamental. A existência de um 
organograma bem projetado é de extrema importância, no qual as funções e cargos 
sigam uma estratégia funcional, dinâmica e econômica.  

 
Funcionários bem integrados e capacitados se sentem valorizados, aumentando assim 

o capital intelectual da empresa, contribuindo diretamente para seu crescimento e 
estabilidade. 
 

Manter um bom cadastro de fornecedores também pode ser um diferencial para uma 
boa gestão estratégica de compras. Potencializando a concorrência entre os 

fornecedores, as chances de conseguir orçamentos diferenciados e com preços mais 
acessíveis é maior, diminuindo assim os custos da empresa.  
 

Além disso, é preciso ter um controle do estoque bem rigoroso, mantendo volume 
mínimo de acordo com as vendas. É de extrema importância também calcular a 

viabilidade de descontos em compras numerosas para produtos de alta rotatividade. 
 
Outra dica para este momento é a revisão de dívidas. O grau de inadimplência está 

em patamar elevado, fato que leva os credores a serem mais maleáveis na negociação. 
Existem diversas medidas extrajudiciais e judiciais que auxiliam na redução dos 

encargos e até mesmo nos valores principais dos débitos. 
 
E como o assunto é cortar custos, pensar nos gastos variáveis, como os planos de 

telefonia, podem fazer toda diferença. Atualmente existem diversos aplicativos que 
nos permitem a comunicação gratuita, tais como Whatsapp, Imo, Skype, dentre 

outros. Essas tecnologias devem ser usadas a favor do empresário. É possível ainda 
negociar os pacotes com as operadoras, buscando boas promoções. 
 

Existem atualmente diversas medidas de redução do custo fiscal, previdenciário, 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=reducao_de_custos_em_tempos_de_crise&id=167941


débitos bancários, débitos trabalhistas, dentre inúmeros outros. Desse modo, uma boa 
consultoria é vista neste momento como investimento.  
 

Um profissional especializado pode auxiliar o gestor a traçar estratégias seguras de 
contenção e redução do passivo, mantendo o crescimento sustentável da empresa. A 

ordem é economizar, sempre. 
 

Diego Starling- Sócio-fundador da Elipcon Consultoria Empresarial. 
 

Espanhola Red Eléctrica quer comprar linhas da Abengoa no Chile e Peru, 
dizem fontes 

15/04/2016 - Fonte: Diário do Comércio  

 
A companhia espanhola Red Eléctrica estaria disposta a comprar ativos de transmissão 
de energia da Abengoa no Peru e no Chile, quando a endividada companhia de energia 

sair do atual estágio de pré-recuperação judicial, disse à Reuters uma fonte com 
conhecimento do assunto. 

 
"Há um interesse claro, mas primeiro a Abengoa tem que sair da atual situação de 
pré-recuperação", disse a fonte. 

 
Entre os ativos estão uma linha de energia entre Machu Picchu e Tintaya, no Peru, que 

está em execução e foi concedida à Abengoa em 2013. Uma porta-voz da Red Eléctrica 
não quis comentar.  
 

No Chile, onde a Abengoa já instalou mais de 3 mil quilômetros de linhas de 
transmissão, a companhia havia levado a concessão de quatro contratos por um total 

de 180 milhões de dólares, semanas antes de declarar a pré-recuperação judicial. 
 
Os mercados de Peru e Chile se encaixariam na estratégia de internacionalização da 

Red Eléctrica.  
 

No Peru, por meio da filial Redesur, que já teve a Abengoa como acionista, e da 
Transmisora Eléctrica del Sur, a Red Eléctrica gerencia 940 quilômetros de linhas e 
tem 244 km em construção. No Chile, a companhia, que administra a rede elétrica da 

Espanha, comprou em dezembro a metade da TEN, empresa que constrói uma linha 
de 600 quilômetros. 

 
A Abengoa, que entrou com pedido pré-recuperação judicial na Espanha em novembro, 
também tem tentado vender ativos no Brasil, onde a principal interessada até o 

momento é a chinesa State Grid. 
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=167941
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=167941

