
 

 

30 DE MAIO DE 2016 

Segunda-feira 

 ENCONTRO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL DO SETOR METALMECÂNICO 

 RICHA AMPLIA INVESTIMENTOS, MAS FALTA RITMO PARA ATINGIR PROMESSA DE 

META RECORDE EM 2016 

 WEG CONTORNA DESACELERAÇÃO COM APOSTA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 COM PÁTIOS CHEIOS, MONTADORAS PODEM ACELERAR DEMISSÕES 

 REFORMAS E MANUTENÇÕES GARANTEM SUSTENTABILIDADE A PEQUENAS EMPRESAS 

 “ESTE É O MAIOR E MAIS IMPORTANTE MOMENTO DA DEMOCRACIA BRASILEIRA” 

 SEGUROS VEICULARES OFERECEM APÓLICES MAIS BARATAS EM TEMPOS DE CRISE 

 INTERIOR DO ESTADO JÁ RESPONDE POR 65% DO CONSUMO NO PARANÁ 

 PARANÁ VOLTA A CRIAR MAIS EMPREGOS FORMAIS NO MÊS DE ABRIL 

 EXCESSO DE ESTOQUES ATINGE 36% DAS INDÚSTRIAS DE VEÍCULOS 

 EM UM ANO, QUASE 1 MILHÃO DE FAMÍLIAS DESCERAM DE CLASSE SOCIAL 

 TEREX ANUNCIA VENDA DE DUAS UNIDADES DE NEGÓCIO 

 BLASER SWISSLUBE DO BRASIL RENOVA EXPECTATIVAS PARA 2018 

 MARCA SOUTHCO CRESCE MESMO COM VENDAS MAIS FRACAS 

 JOHN DEERE INVESTE R$ 80 MI PARA FABRICAR TRATORES NO BRASIL 

 VENDA DE PNEUS ÀS MONTADORAS RECUA 25% 

 PSA REALIZA PREMIAÇÃO MUNDIAL DE FORNECEDORES 

 COM ETANOL, BRASIL EVITOU 352 MILHÕES DE TONELADAS DE CO2 

 CEARÁ PODE TER FÁBRICA DE VEÍCULOS MILITARES 

 AS 7 MEGATENDÊNCIAS MUNDIAIS PARA O SETOR AUTOMOTIVO 

 SERRA TEM DESAFIO DE FAZER DAS EXPORTAÇÕES UM DOS MOTORES DA 

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 

 PEQUENAS EMPRESAS FECHARAM 297 MIL VAGAS DE EMPREGO EM 2015 

 60% DAS CIDADES TERÃO ROMBO NAS CONTAS 

 DÍVIDA BRUTA DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO CAI NO 1º TRIMESTRE, DIZ 

ECONOMÁTICA 

http://www.fiepr.org.br/cinpr/participe-do-encontro-de-negocios-internacional-e-expanda-as-fronteiras-dos-seus-negocios-5-27033-316791.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/richa-amplia-investimentos-mas-falta-ritmo-para-atingir-promessa-de-meta-recorde-em-2016-bp6pfpaf9obv71g401vr171u1
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/richa-amplia-investimentos-mas-falta-ritmo-para-atingir-promessa-de-meta-recorde-em-2016-bp6pfpaf9obv71g401vr171u1
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/weg-contorna-desaceleracao-com-aposta-em-energias-renovaveis-b1wq3pp1psp2502p71sa0rlvo
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/com-patios-cheios-montadoras-podem-acelerar-demissoes-0a7o2vlvn5k4l98mvwob1xngp
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/reformas-e-manutencoes-garantem-sustentabilidade-a-pequenas-empresas-19nbsscy917rkhtz2jfptlc7d
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/entrevistas/este-e-o-maior-e-mais-importante-momento-da-democracia-brasileira-4ls0cslw1h2wtqmylobzaowsp
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/seguros-veiculares-oferecem-apolices-mais-baratas-em-tempos-de-crise-06l496n1jhxlphtdy8eum1ouh
http://www.bemparana.com.br/noticia/445857/interior-do-estado-ja-responde-por-65-do-consumo-no-parana
http://www.bemparana.com.br/noticia/445684/parana-volta-a-criar-mais-empregos-formais-no-mes-de-abril
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/957215/?noticia=EXCESSO+DE+ESTOQUES+ATINGE+36+DAS+INDUSTRIAS+DE+VEICULOS
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/957069/?noticia=EM+UM+ANO+QUASE+1+MILHAO+DE+FAMILIAS+DESCERAM+DE+CLASSE+SOCIAL
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14333-terex-anuncia-venda-de-duas-unidades-de-negocio
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14332-blaser-swisslube-do-brasil-renova-expectativas-para-2018
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14331-marca-southco-cresce-mesmo-com-vendas-mais-fracas
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14329-john-deere-investe-r-80-mi-para-fabricar-tratores-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24020/venda-de-pneus-as-montadoras-recua-25
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24017/psa-realiza-premiacao-mundial-de-fornecedores
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24015/com-etanol-brasil-evitou-352-milhoes-de-toneladas-de-co2
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24014/ceara-pode-ter-fabrica-de-veiculos-militares
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24012/as-7-megatendencias-mundiais-para-o-setor-automotivo
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/05/29/internas_economia,767105/serra-desafio-exportacoes-recuperacao-economica.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/05/29/internas_economia,767105/serra-desafio-exportacoes-recuperacao-economica.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/05/29/internas_economia,767116/corte-de-vagas-pequenas-empresas.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/05/29/internas_economia,767133/60-das-cidades-terao-rombo-nas-contas.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/05/27/internas_economia,766763/divida-bruta-de-empresas-de-capital-aberto-cai-no-1-trimestre-diz-ec.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/05/27/internas_economia,766763/divida-bruta-de-empresas-de-capital-aberto-cai-no-1-trimestre-diz-ec.shtml


 RESERVATÓRIOS AINDA BAIXOS ENCARECEM A CONTA DE LUZ EM 2016 

 MARK: FOCO EM BROCAS COM PASTILHAS E FURAÇÃO PROFUNDA 

 COM A JUNKER, ZEMA ZSELICS EXPANDE AS EXPORTAÇÕES 

 CRESCE A PROCURA POR ROBÓTICA, DIZ A YASKAWA 

 KONECRANES ADQUIRE ÁREA DE ELEVAÇÃO DE CARGAS DA TEREX 

 INFLAÇÃO EM 2016 DEVE FICAR EM 7,06% E PIB VAI RECUAR 3,81%, DIZ 

LEVANTAMENTO DO BANCO CENTRAL 

 FRIGORÍFICO FALIDO VOLTA A CONTRATAR NO PARANÁ 

 SIDERÚRGICA CHINESA BAOSTEEL DIZ QUE EUA VIOLAM REGRAS DA OMC 

 DÓLAR À VISTA OSCILA ANTE O REAL E SOBE ANTE DIVISAS NO EXTERIOR 

 FOTON COMEÇA OBRAS EM GUAÍBA EM JULHO 

 CENTRAIS CRITICAM PRESSA DO GOVERNO E FECHAM PROPOSTA PARA 

PREVIDÊNCIA 

 PREVIDÊNCIA DEVE MUDAR, MAS TRABALHADOR NÃO PRECISA CORRER AO INSS 

 CITROËN C3 GANHA MOTOR 1.2 FLEX DE TRÊS CILINDROS; MODELO PARTE DE R$ 

46,5 MIL 

 EMPRESAS PARCELAM VERBAS RESCISÓRIAS DE DEMITIDOS EM ATÉ 60 VEZES 

 GIGAFÁBRICA DA TESLA DEVE SER INAUGURADA NO DIA 29 DE JULHO 

 MASSA SALARIAL DA INDÚSTRIA SE REDUZ EM UM TERÇO EM 5 ANOS 

 TERMINA AMANHÃ PRAZO PARA MEIS DECLARAREM SIMPLES 

 COMGÁS ANUNCIA REDUÇÃO DE TARIFAS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PARTE DAS 

RESIDÊNCIAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 30/05/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,593 3,594 

Euro 4,002 4,003 
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Encontro de negócios internacional do setor metalmecânico 

30/05/2016 – Fonte: Fiep 

 
O  SINDIMETAL/PR  e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), por 

meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN PR), convidam você a conhecer 
compradores internacionais do setor metalmecânico de países da América do Sul e 

América Central com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico do setor, 
utilizando a competitividade como componente estratégico para o fortalecimento 
industrial, além de proporcionar novas oportunidades de negócios e parcerias 

comerciais.  Faça já a sua inscrição. 
 

 
 

Richa amplia investimentos, mas falta ritmo para atingir promessa de meta 

recorde em 2016 

30/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
O governo do Paraná conseguiu ampliar o fluxo de investimentos no primeiro 

quadrimestre de 2016, mas em um ritmo ainda lento para conseguir cumprir a 
aplicação recorde de R$ 3,7 bilhões prevista para o ano. De janeiro a abril, foram 
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empenhados R$ 405 milhões para obras e projetos, valor abaixo do registrado no 
mesmo período de 2014 (R$ 545 milhões), quando o investimento anual chegou a R$ 
1,7 bilhão.  

 
Em discursos recentes, o governador Beto Richa (PSDB) tem afirmado que o Paraná 

se preparou para enfrentar o cenário de dificuldade econômica e por isso encontra-se 
em situação muito confortável. 

 
 “Cada estado tem a sua realidade, mas todos dependem da recuperação da economia 
do Brasil como um todo”, observa o economista Pedro Jucá Maciel, que atua no 

Senado. Segundo ele, boa parte do ICMS, principal fonte de receitas estaduais, é 
proveniente de operações interestaduais. “Sozinho você não consegue crescer, ainda 

que crie um ambiente propício”, diz. 
 
Maciel avalia que o governo interino de Michel Temer vem dando sinais positivos para 

a recuperação da economia. “A equipe é formada por pessoas competentes que 
mostraram o caminho para a normalização da atividade. Há sinais de crescimento, 

mas pequeno, porque a queda foi grande”, acredita.  
 
As finanças estaduais também devem ser favorecidas pela renegociação das dívidas, 

mais generosas do que aquelas que estavam sendo costuradas com a gestão de Dilma 
Rousseff. Na apresentação da meta fiscal de 2016, a equipe de Temer abriu mão de 

R$ 19,9 bilhões em favor dos estados. 
 
Ajustes 

O secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, afirmou à reportagem que o 
estado mantém a expectativa de investimento recorde. Segundo ele, a renegociação 

das dívidas – com alongamento de prazo para 50 anos, ao invés de 30, e o prazo de 
carência para pagamento – liberaria R$ 80 milhões mensais do caixa estadual. Outros 
R$ 18 milhões já estão sendo economizados por causa da nova sistemática de 

indexador, prevista na Lei Complementar n.º 148. 
 

“É bastante significativo, permitirá que a gente cubra eventuais frustrações de receitas 
previstas e até mesmo amplie os investimentos inicialmente estabelecidos”, estima, 
defendendo os ajustes fiscais que teriam garantido caixa ao governo.  

 
Segundo o secretário da Fazenda, se forem considerados os empenhos realizados até 

20 de maio, o valor dos investimentos sobe para cerca de R$ 600 milhões. 
 
Dinheiro destinado a obras será usado principalmente na área de transporte 

Nos quatro primeiros meses de 2015, a penúria nas contas públicas segurou o nível 
de investimento em pífios R$ 76,9 milhões empenhados. Com a elevação de tributos 

e o aumento da arrecadação, o Paraná conseguiu empenhar R$ 405 milhões de janeiro 
a abril de 2016. 

 
Segundo o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, os recursos do 
Tesouro estão sendo direcionados principalmente para a área de transporte. Entre as 

obras destacadas pela administração estadual estão a modernização e a ampliação da 
estrada do Cerne (PR-090), entre Curitiba e Campo Magro; a duplicação da PR-415 

(Rodovia João Leopoldo Jacomel), entre Curitiba e Piraquara; a pavimentação da 
estrada de Reserva do Iguaçu a Pinhão; e o asfaltamento de estradas de chão batido 
entre os distritos de Guará e Góes Artigas (de Guarapuava a Inácio Martins).  

 
Sobe e desce das obras 

Os valores investidos pelo governo do Paraná em 2016 estão em ritmo inferior do que 
o registrado no melhor quadrimestre da gestão Richa. Veja o histórico e o último ano 
da gestão PMDB (Roberto Requião e Orlando Pessuti): 

 



 
Valores empenhados, corrigidos pela inflação  
 

 
 

Fonte: Gestão do Dinheiro Público. Infografia: Gazeta do Povo. 
 
DEPÓSITOS 

O Paraná não conseguiu acesso aos depósitos judiciais de causas em que é parte. O 
dinheiro permitiria ampliar os investimentos. A disputa pelo recurso teve início em 

dezembro, quando o Executivo pediu ao Tribunal de Justiça a liberação dos valores, 
sem sucesso. No total são R$ 500 milhões. Conforme o secretário da Fazenda, Mauro 
Ricardo, esse montante será usado para pagar precatórios, liberando dinheiro para 

investimentos.  
 

Weg contorna desaceleração com aposta em energias renováveis 

30/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Conhecida como uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, a Weg, 
de Jaraguá do Sul (SC), conseguiu contornar a desaceleração da economia nacional 

ao apostar no setor de energias renováveis.  
 
A companhia, fundada em 1961, passou a dominar nos anos 80 a produção de 

sistemas elétricos industriais completos e, desde a década de 1990, exporta 
componentes para a fabricação de turbinas eólicas norte-americanas. Em meados de 

2012, assumiu o desafio de produzir equipamentos próprios, passando a construir e 
comercializar aerogeradores completos. 
 

A aposta foi vista como ainda mais estratégica quando o risco de racionamento 
registrado entre 2014 e 2015 intensificou o debate sobre a urgência de diversificar a 

matriz energética nacional. Hoje, quase 70% da energia gerada no Brasil é proveniente 
de hidrelétricas, mas leilões de energia renovável promovidos com frequência pelo 
governo federal desde 2013 vêm estimulando a construção de parques eólicos e 

solares em diferentes estados.  
 

Já são 375 eólicos e 99 solares operando ou em construção no país. A muitos deles, a 
Weg forneceu algum componente dos sistemas.  
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A empresa também foi a primeira a atender 100% dos critérios exigidos em 2012 pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para incentivar a 
produção nacional das peças que compõem os aerogeradores. Desde 2014, quando as 

primeiras entregas foram feitas, 126 unidades das megaestruturas deixaram a fábrica 
de Jaraguá do Sul rumo a distribuidoras de energia de Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e no Nordeste.  
 

Até março de 2018, nenhuma nova encomenda pode ser aceita pela fábrica. “Nossa 
capacidade máxima de produção está comprometida em razão de contratos já 
firmados há cerca de dois anos”, conta João Paulo Gualberto da Silva, diretor do setor 

eólico.  
 

A WEG não revela quanto o mercado de renováveis representa em termos de receita, 
mas, entre as tecnologias desenvolvidas, a porção eólica ocupa metade da demanda. 
Os outros 50% ficam distribuídos entre as áreas solar, de biomassa e PCHs (pequenas 

centrais hidrelétricas).  
 

O crescimento do mercado eólico, segundo a diretoria, vem sendo determinante para 
ainda manter o Brasil no posto de responsável por 43% do faturamento da empresa. 
Os outros 57% já são provenientes de investimentos estrangeiros. E a tendência, os 

números indicam, é de aumento.  
 

Hoje, a companhia conta com fábricas em 12 países e já exporta para mais de 100. O 
crescimento da demanda eólica, associada ao avanço no mercado externo, garantiu à 
Weg condições para seguir na contramão de indústrias nacionais que sofrem com 

quedas no faturamento.  
 

No quarto trimestre de 2015, viu seu lucro líquido crescer 46%, apoiado por uma 
expansão de 25% na receita. O montante de R$ 384 milhões, garantido entre os meses 
de outubro e dezembro, por exemplo, foi quase 45% superior ao obtido no terceiro 

trimestre, segundo dados divulgados em balanço. 
 

Produção de aerogeradores  
Hoje, apesar de algumas poucas peças serem importadas da China, as turbinas eólicas 
são feitas quase que na totalidade com tecnologia local. Quatro meses são necessários 

para a produção completa de uma unidade. A cada semana, no ritmo atual de produção 
da companhia, são finalizadas duas.  

 
Com 2,1 megawatts de potência instalada e 120 metros de altura, as estruturas 
passam a gerar energia a partir do momento em que captam ventos de 40 km/h. Por 

mês, cada uma é capaz de atender a demanda energética de 2 mil residências. Para 
dar conta do volume de produção, 1.500 mil funcionários dos 15 mil que trabalham na 

fábrica de Jaraguá do Sul foram realocados para o setor eólico. A companhia também 
trabalha no projeto de uma turbina com 3,3 megawatts de potência. O protótipo deve 

ser concluído no primeiro trimestre de 2018. 
 
Copel mantém acordo bilionário com a Weg 

Em dezembro do ano passado, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) 
assinou um contrato de R$ 1,4 bilhão com a Weg para fornecimento de 149 

aerogeradores. Juntos, os equipamentos têm capacidade para produzir 312 megawatts 
(MW) de energia e atender o consumo energético de 2 milhões de habitantes.  
 

As estruturas serão instaladas em 13 parques eólicos da Copel no Rio Grande do Norte, 
nos complexos de Cutia e Bento Miguel. O primeiro vai receber 86 turbinas e o 

segundo, 63. Eles devem começar a produzir energia em 2017 e 2018 e são geridos 
pela concessionária de energia do estado por meio da Copel Renováveis S.A, que, 
desde 2015, opera na área eólica no estado. A produção dos aerogeradores pela Weg 

já começou e deve ser concluída ainda no segundo semestre. 



Portfólio tem outras tecnologias renováveis 
Componentes para usinas de biomassa – que transformam materiais orgânicos em 
energia a partir de processos de combustão – para PCHs (Pequenas Centrais 

Hidrelétricas) e sistemas fotovoltaicos também são produzidos pela Weg. Os esforços 
para expandir os negócios e dominar ainda mais as tecnologias renováveis devem 

acompanhar o aumento da demanda. A empresa já implantou 290 PCHs e instalou 24 
megawatt-pico (MWp) em projetos solares em território nacional.  

 
No caso dos sistemas fotovoltaicos, a companhia criou uma tecnologia própria de 
inversores que transformam a corrente contínua, que vem das placas solares, em 

alternada, que chega à tomada. O sistema instalado é entregue pronto à distribuidora 
energética que contrata os serviços. As placas solares, entretanto, ainda vêm da 

China.  
 
“Nossos esforços são para, com o tempo, desenvolver tudo o que for possível com 

tecnologia própria. Quando o Brasil voltar a crescer, a geração energética por fontes 
renováveis vai ser cada vez mais necessária para evitar apagões. Esperamos aumentar 

as condições de atender o mercado”, indica João Paulo.  
 
Para isso, os investimentos em pesquisa devem continuar, sinaliza o diretor. Desde o 

início das atividades, a Weg conta com um comitê científico e tecnológico integrado 
por engenheiros, consultores e professores de universidades nacionais, norte-

americanas e também europeias. As reuniões ocorrem periodicamente para discutir 
possibilidades de melhorias e inovação na área de renováveis. 
 

Com pátios cheios, montadoras podem acelerar demissões 
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Há mais de um ano, a média de estoques nas montadoras e concessionárias de 
veículos está próxima dos 50 dias de vendas, bem acima do volume considerado 

razoável pelas empresas, de 30 a 35 dias.  
 
As várias medidas adotadas pelas fabricantes para reduzir a produção, com férias 

coletivas, dispensas temporárias e corte de jornada, não surtiram o efeito esperado 
para esvaziar os pátios, até porque os consumidores continuam arredios em adquirir 

bens de alto valor num período de crise. 
 

Em abril, o encalhe era de 251,7 mil veículos, suficientes para 46 dias de vendas. A 
produção no mês foi de 169,8 mil unidades e foram vendidas 162,9 mil, segundo dados 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  

 
O cenário para os próximos meses é de corte de vagas no setor, ainda que de forma 

incentivada por meio de Programas de Demissão Voluntária (PDV) ou pagamento extra 
aos demitidos. Neste mês, duas montadoras, a Mercedes-Benz, de São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista, e a Volvo, de Curitiba, anunciaram PDVs. A primeira afirma 

ter 2 mil excedentes, 20% do seu quadro atual, e a segunda 400, de um total de 3,2 
mil operários. 

 
A indústria automobilística opera com menos da metade de sua capacidade produtiva, 
de cerca de 5 milhões de veículos, mas prevê para este ano produção de no máximo 
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2 milhões de unidades – 1 milhão a menos do que em 2008, quando empregava 
número próximo ao contingente atual, de 128,4 mil trabalhadores. Desde então, nove 
fábricas foram inauguradas no país.  

 
Algumas montadoras, entre as quais a Mercedes-Benz e a Ford, já indicam que não 

pretendem renovar o sistema de lay-off (suspensão temporária de contratos) e o 
Programa de Proteção ao Emprego. O PPE permite a redução da jornada e dos salários 

e foi criado por insistência das próprias empresas e dos sindicatos de trabalhadores 
como alternativa para garantir empregos em períodos de crise. Nos dois casos, parte 
dos salários é bancada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 
“O PPE é uma solução interessante, mas para ser adotado quando há uma perspectiva 

de retomada na produção mais à frente”, diz o executivo de uma montadora. “Hoje, 
com a clareza que temos da situação macroeconômica e fiscal no País, sabemos que 
o cenário para a recuperação está bem mais longe do que imaginávamos e será 

necessário um ajuste real”, afirma a fonte, para quem as demissões no setor até agora 
foram “pontuais”. De janeiro de 2015 a abril deste ano, o setor fechou 15,8 mil vagas. 

 
Sangria. Na terça-feira termina o período de nove meses do PPE na fábrica da 
Mercedes do ABC para 8 mil funcionários, que voltarão a trabalhar cinco dias por 

semana. Hoje, eles trabalham quatro dias. Além de abrir o PDV, a empresa ampliará 
de pouco mais de mil para 1,8 mil o número de trabalhadores em licença remunerada. 

Nas três fábricas de carros da Volkswagen em São Bernardo do Campo, Taubaté (SP) 
e São José dos Pinhais (PR), estão sendo avaliadas férias coletivas de 20 a 30 dias em 
junho. 

 
Em São Bernardo, a Volkswagen tem 1.060 funcionários excedentes e na Ford há 

1.110, segundo relatos das empresas ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. As duas 
montadoras não confirmam os números. 
 

“Não vamos aceitar que as empresas façam uma sangria, até porque há sinais de que 
o mercado vai se recuperar a partir de 2017”, afirma Rafael Marques, presidente do 

sindicato. Ele diz entender que a situação atual é grave, mas acha possível administrá-
la com a manutenção de mecanismos como PPE, lay-off e PDVs. “Mas, se as empresas 
insistirem em cortes, o conflito será grande”, avisa. 

 
Atualmente, quase 30% da mão de obra das montadoras têm alguma restrição em 

suas atividades. Há 6 mil funcionários fora das fábricas por período mínimo de cinco 
meses (em lay-off), e 29,6 mil no PPE, trabalhando um dia a menos por semana. 
Constantemente há anúncios de férias coletivas ou licença remunerada. 

 

Reformas e manutenções garantem sustentabilidade a pequenas empresas 
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Para um negócio ser sustentável ao longo do tempo e não correr o risco de perder 
mercado por ter ficado obsoleto, o empreendedor precisa planejar o investimento em 
reformas, troca de equipamentos e atualização de softwares. São gastos obrigatórios 

que devem ser feitos conforme o tempo passa, mas que podem gerar novas 
oportunidades de negócios se o empresário souber se planejar. 

 
Todos os bens móveis da empresa, como máquinas, eletroeletrônicos e móveis, além 
da própria estrutura física da loja ou escritório vão se desgastar com o tempo. Alguns, 

conforme a tecnologia avança, perdem a sua utilidade e ficam ultrapassados. Deixar 
de prever no planejamento essas mudanças e não guardar recursos para manutenção, 

reforma ou troca é um erro comum, mas que pode comprometer a competitividade da 
empresa. 
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Para não cair nessa armadilha, o empresário deve, primeiro, mapear os equipamentos 
críticos ao negócio, segundo orientação do professor especialista em 
empreendedorismo e inovação do Instituto Superior de Administração e Economia 

(Isae), Rafael de Tarso Schroeder. Ele recomenda levantar quais são os bens 
essenciais para funcionamento da empresa, como computadores e máquinas, e 

aqueles de maior valor, como automóveis. 
 

Com a lista em mãos, o empreendedor deve recorrer aos próprios fornecedores para 
saber o tempo de vida útil do objeto, ou seja, quantos anos aquele bem deve durar. 
Em muitos casos, é possível prever no contrato de compra manutenções programadas 

para aumentar o tempo de vida do produto e condições facilitadas para substituição 
por itens novos. 

 
Reserva de dinheiro e seguro também são alternativas para evitar ser pego de 
surpresa quando uma máquina quebra, por exemplo. “Normalmente, as reservas são 

guardadas para um eventual problema, como demissão e aspectos legais, e para 
capital de giro. O empresário não planeja investimentos em equipamentos e 

reformas”, diz Schroeder. “É o que chamamos de gerenciamento de risco”, explica.  
 
Visual renovado 

De acordo com pesquisa do Sebrae-SP, pequenas mudanças na fachada, vitrine, 
iluminação e organização interna podem ampliar as vendas de uma loja em até 40%. 

A grande vantagem dessas mudanças é que elas demandam pouco investimento e 
ajudam a atrair o público-alvo. 
 

Na contabilidade, o desgaste dos bens móveis de uma empresa é chamado de 
depreciação e o valor é, normalmente, repassado no preço final do produto ou reduzido 

do pró-labore dos sócios. O cálculo pode ser feito pegando o valor do produto, 
dividindo pelo tempo de vida útil e depois por 12 para ter o valor referente a cada 
mês.  

 
Mudanças dão origem a novas oportunidades 

Além de manter o negócio sustentável e competitivo no mercado, mudanças nos bens 
móveis e imóveis podem gerar novas oportunidades de negócio. É o caso do Louis Hair 
Beauty Center, salão de beleza de Curitiba, que começou este ano de casa nova.  

 
Após mais de dez anos num ponto muito pequeno e voltado ao público masculino, Luiz 

Roberto Gomes encontrou um sócio que investiu de R$ 300 mil a R$ 500 mil no negócio 
para alugar um ponto novo. Com um espaço de 300 m² e a compra de novos 
equipamentos, o atendimento foi ampliado para o público feminino. Com as mudanças, 

o salão passou de 200 a 600 clientes por semana.  
 

Caso não seja possível recorrer a recursos próprios, os financiamentos também são 
uma alternativa. Foi o que fez, por exemplo, o Point Restaurante, de Laranjeiras do 

Sul, no interior do Paraná.  
 
A família Jacoski, que tinha uma pizzaria e bar há 13 anos, não queria mais trabalhar 

à noite e viu que a cidade carecia de um restaurante diurno. 
Para começar a servir almoço por quilo, eles precisaram comprar novos equipamentos, 

como um buffet refrigerado e elétrico, ampliar o banheiro e trocar o piso. Somente as 
mesas e as cadeiras puderam ser aproveitadas.  
 

O proprietário, José Maria Jacoski, recorreu a um financiamento do BNDES de R$ 170 
mil, em 48 meses, para comprar todo o novo mobiliário. Com o investimento, eles 

passaram a ter capacidade de servir de 200 a 300 almoços por dia e também abrem 
o espaço para eventos, como confraternizações, casamentos e aniversários. 
 



O professor do Instituto Superior de Administração e Economia (Isae), Rafael de Tarso 
Schroeder, orienta, antes de investir em reformas e manutenções não urgentes, 
analisar a relação custo-oportunidade. 

 
Mas, em alguns casos, como de avanços tecnológicos, fica inevitável fazer mudanças. 

“Se eu demorar muito para testar, vai demorar ainda mais para ter retorno”, explica. 
O caminho é estar atento ao mercado e aos concorrentes. 

 

“Este é o maior e mais importante momento da democracia brasileira” 
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As crises política e econômica não tiram a força da Constituição Federal brasileira na 
opinião do advogado Flávio Pansieri. Para ele, o Brasil vive um momento muito 

importante em que o funcionamento das instituições demonstra a solidez da 
democracia do país. Presidente do Conselho Fundador da Academia Brasileira de 

Direito Constitucional (ABDConst), Pansieri conversou com o Justiça & Direito no início 
desta semana, em que a entidade realiza o XII Simpósio Brasileiro de Direito 
Constitucional – o evento começou na quinta-feira (26) e vai até sábado (28).  

 
Durante a conversa, o advogado fez uma análise sobre o andamento do processo de 

impeachment. Na opinião dele, houve crime de responsabilidade, mas caberá ao 
Congresso, em um julgamento político, definir se a presidente Dilma Rousseff deve ou 
não ser cassada. Pansieri lembrou que o processo ainda não está finalizado e ainda é 

cedo para aqueles que pretendem comemorar.  
 

O jurista também fez uma retrospectiva do constitucionalismo brasileiro e apontou a 
liberdade, um dos principais assuntos debatidos no evento da ABDConst, como 

fundamental para a convivência em sociedade e o desenvolvimento da política. 
Pansieri, que também é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
o foco deve sair do Judiciário e retornar para a política, que deve resolver as grandes 

questões nacionais. 
 

No atual momento pelo qual o país passa, a Constituição Federal é citada diariamente 
por especialistas e leigos. Como o senhor avalia o nível de maturidade da nossa 
sociedade em relação ao texto constitucional? 

Quando nós olhamos para os debates que todos os dias observamos, para importância 
que tomam os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando a sociedade conhece 

todos os ministros do Supremo e suas posições quanto a alguns temas, e todos os 
dias a Constituição é pauta dos grandes veículos de comunicação, me parece que nós 
estamos afirmando a existência de um estado constitucional democrático, onde as 

pessoas acreditam em um pacto social que foi firmado há 28 anos. Esse momento que 
estamos vivendo na democracia brasileira é um dos mais longos de democracia 

constitucional. 
 
O mais longo em toda a história da República? 

Na primeira Constituição, de 1824, não tínhamos uma democracia. Em 1889, 
passamos para um regime republicano, constitucional, mas ainda em certa democracia 

mitigada, onde o que interessava era somente a participação dos poderosos. A 
primeira Constituição que supostamente representaria os interesses da coletividade já 
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é a Constituição do Estado Novo, em 1934, que por sua vez vem eivada de um 
sentimento que eclode em, 1937, em numa Constituição nazi-fascista. Getúlio Vargas, 
que era um grande populista e expressou na Constituição de 1937 o seu sentimento 

de Estado, alinhando-se na história no lado oposto do que dizia Constituição, ao lutar 
ao lado dos Aliados e não do Eixo, que supostamente seria o adequado.  

 
Depois, em 1946, tivemos a primeira Constituição verdadeiramente democrática, que 

dura poucos anos, porque Vargas volta com aquele espírito interventor em 1951. Após 
a morte dele, em 1953, vivemos certo período de estabilidade democrática até 1964. 
Isso só vem ressuscitar novamente em 1988. 

 
Então, este é o maior e mais importante momento da democracia brasileira. Qualquer 

afirmação de forma diversa dessa é talvez um desconhecimento histórico. Talvez se 
represente uma omissão quanto a fatos históricos importantes da nossa república e 
da nossa democracia.  

 
A Constituição representa um grande marco não só para o Brasil, mas para a América 

Latina. Nenhum outro país na América Latina possui uma estabilidade institucional tão 
pujante quanto a nossa e sem hipóteses de ruptura nem sequer próxima ao momento 
em que nós vivemos. Por mais que tenhamos duas vezes entrado em processos de 

impeachment, mesmo assim, não temos violência, não temos guerra-civil, temos as 
instituições funcionando, e temos as regras do jogo sendo ditadas pelo Supremo 

Tribunal Federal. 
 
No que o nosso constitucionalismo se diferencia de outros países da América Latina? 

O nosso constitucionalismo não tem nenhuma conexão com um suposto 
neoconstitucionalismo sul-americano de alguns países, como Venezuela. Mas sim com 

o constitucionalismo do modelo americano, europeu, onde as instituições fortes 
determinam a democracia. Isso impede que as maiorias momentâneas imponham às 
minorias a sua força. A nossa Constituição, nesse momento em que nós vivemos, é o 

símbolo disso. 
 

Esse talvez seja o momento importante e mais feliz da história da democracia 
brasileira, onde as instituições funcionam, onde a participação popular tem sido 
fundamental na tomada de decisão e, mais importante, a liberdade de expressão tem 

sido um signo desse momento que nós vivemos. A liberdade de manifestação sendo 
respeitada pelo Estado e pelos entes da sociedade civil. 

 
Com relação ao processo de impeachment, que ainda está ocorrendo, já é possível 
trata-lo como definido? 

O processo de impeachment é talvez uma expressão do momento que nós vivemos. A 
Constituição de 1988 trouxe uma série de prerrogativas ao presidente da República, 

mas também trouxe limites aos seus atos. Mesmo se a presidente da República tivesse 
tido 80% dos votos, isso não legitimaria ela a atuar contrariamente à Constituição. 

Por isso, a Constituição no artigo 85 traz uma série de dispositivos que afirma 
expressamente o que são crimes de responsabilidade. 
 

Na sua opinião houve crime de responsabilidade? 
A minha posição, após estudar os autos apresentados no Congresso Nacional e 

participar dos debates no âmbito do Conselho Federal da OAB, é que a presidente 
cometeu crime de responsabilidade.  
 

Todavia, cabe ao Congresso decidir se para esse crime é adequado impor a sanção de 
impeachment ou não. Esse julgamento é meramente político, não necessariamente se 

reveste das garantias que um julgamento judicial deve se revestir. Creio que voltar à 
Câmara dos deputados é impossível.  



O Senado mostrou, por 55 votos, que entende que há indícios de crime de 
responsabilidade. Mas me parece que é cedo para afirmar que essa decisão está 
concretizada.  

 
Por que ainda é cedo na sua opinião? 

Se imaginarmos em um plano político, faltam apenas dois votos para a presidente da 
República para que não se confirme o impeachment. Esse quadro ainda não é estável, 

depende de uma série de fatores, inclusive de dar certo o governo provisório, do então 
presidente Michel Temer, que sofre uma série de pressões. Não entendo esse processo 
como um processo findo, é um processo pelo qual o Brasil passa.  

 
Essa é uma conta que muitas pessoas não fizeram, se houver 53 votos a favor, mesmo 

assim não haverá cassação. Quem afirmar que esse processo já se encerrou, está 
sendo leviano, na medida em que há um devido processo legal a ser garantido e forças 
políticas atuando. Ainda há muito tempo e muitos debates até o julgamento final. 

Quem estiver comemorando já, é melhor se conter, porque as coisas podem mudar 
nesse período. 

 
Situações como a gravação do senador Romero Jucá, que citava o impeachment como 
alternativa para barrar a Lava Jato, podem colocar em dúvida a credibilidade do 

processo? 
A ausência de credibilidade é condição sine qua non dos últimos governos no Brasil, 

em especial no governo federal. A presidente da República tinha sido flagrada semanas 
antes, com o ex-presidente Lula em uma manobra para também fugir da Lava-Jato. A 
ausência de credibilidade tinha sido uma constante nos sucessivos governos.  

 
Talvez até mesmo por uma ausência de uma atuação mais célere do Judiciário. Eu 

tenho defendido há mais de 10 anos que os julgamentos contra políticos deveriam ter 
prioridade frente a quaisquer julgamentos. Seja para que sejam inocentados, seja para 
sejam condenados. Não é possível imaginar que possamos passar tanto tempo a mercê 

de julgamento do STF, sem saber o que nossos representantes efetivamente fizeram. 
 

Há uma crise de representatividade no Brasil? 
As instituições brasileiras não estão com crise de representatividade. A crise de 
representatividade está nos nossos parlamentares, no Executivo e nos partidos 

políticos, que não conseguem observar esse quadro, ou não podem. Ao contrário do 
que todos afirmam, o Congresso Nacional nada mais é do que a representação da 

sociedade brasileira.  
 
Não existem parlamentares corruptos, existe uma sociedade corrupta, que tolera esse 

tipo de atuação. Quando ouvi as críticas feitas aos parlamentares durante a votação 
do impeachment, eu não entendi. Pois eles nos representam. O parlamento brasileiro 

é a cara da sociedade brasileira.  
 

Pode não ser a cara que gostaríamos de ver no espelho, mas aquele é o nosso rosto, 
é a expressão do homem médio brasileiro. Eles não são diferentes de nenhum de nós. 
Nós, de algum modo, fazemos parte daquele processo quando elegemos aquele time.  

 
Assisti aos discursos e, dos dois lados, ouvi excelentes manifestações, corajosas; ouvi 

outras coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Me entristeço por não nos vermos 
representados no parlamento e não percebermos que, mesmo não querendo, eles nos 
representam. 

 
Como a advocacia vai se posicionar daqui para frente diante das questões políticas e 

de grande interesse social? 
A advocacia brasileira manteve-se o máximo possível distante dos amores e 
desamores ideológicos. Ela foi criticada na gestão passada [do Conselho Federal da 

OAB] inteira por ter silenciado em muitos momentos em favor do governo A ou do 



governo B. E nessa gestão, certamente terá a mesma postura. A função da advocacia, 
conforme preconiza a Constituição e o Estatuto da Advocacia, é lutar pelos interesses 
da coletividade, jamais vinculadas a cores partidárias. Isso é algo muito importante, 

que deve ficar claro, a Ordem dos Advogados do Brasil esteve ao lado de movimentos 
distintos ao longo dos últimos anos, apoiou manifestações que fossem a favor da 

sociedade brasileira.  
 

Óbvio que quando ela o faz, um determinado grupo pode ficar chateado e entender 
que não foi prestigiado. Se fizermos um histórico dos últimos anos, vamos ver que a 
advocacia tem atuado a salvo dos amores partidários. A Ordem tem ido muito bem 

em apoiar as causas que são de interesse da coletividade. 
 

A Abdconst está realizando o Simpósio de Direito Constitucional em um momento 
considerado histórico para o Brasil, enquanto o processo de impeachment está sendo 
conduzido pelo Congresso Nacional. Qual a influência desse momento no evento? 

Esse congresso talvez seja o mais acalorado da história. Por certo, os participantes do 
evento têm as suas opiniões.  

 
Nós conseguimos congregar pessoas dos mais variados segmentos, tanto pessoas 
mais à esquerda, quanto os que estão mais à direita. Essa pluralidade se encontra no 

evento. A ideia é fazer um momento de reflexão dos erros e acerto propostos. Nós não 
vivemos entre o yin e o yang, ou entre o bem e o mal.  

 
Vivemos em um Estado constitucional de escolhas. Tanto de um lado quanto do outro, 
temos escolhas certas e escolhas erradas. Temos que encontrar um meio termo 

porque o processo democrático depende disso.  
 

A Constituição nos trouxe a possibilidade de conviver com a diferença. Essa é a grande 
virtude de 1988, é não permitir que o Estado continuasse impondo sua vontade e 
forma de pensar.  

 
A sucessão de partidos eleitos, de 1988 para cá, mostra isso: vivemos um grande 

momento porque acreditamos na democracia acima de tudo. Nós não acreditamos em 
um Estado Socialista ou em um Estado Liberal, nós acreditamos no estado 
democrático.  

 
O sentimento de alteridade é fundamental nesse momento. Se nós não imaginarmos 

no outro a nossa realidade, não seremos capazes de conviver com a existência alheia. 
 
Entre os assuntos abordados durante o evento, o que o senhor destacaria? 

O tema do congresso em si, que é liberdades. Quando, há um ano e meio, nós 
pensamos o congresso, sabíamos que esse seria um momento de grande tensão. Não 

sabíamos, nem imaginávamos o impeachment acontecendo, mas sabíamos que o 
Brasil estaria enfrentando um momento de turbulências, em razão da inclinação 

econômica que o Brasil tomava.  
 
As grandes rupturas democráticas partem, infelizmente, de rupturas econômicas. 

Quando a sociedade não tem mais no que se apegar, ela arranja uma bandeira ou um 
culpado para modificar o que tem que ser mudado. A proposta desde aquela época 

era discutir as liberdades exatamente por isso.  
 
O exercitar das liberdades precisa de um contorno democrático. Os atores do Estado 

precisam compreender a liberdade de manifestação; e os atores privados – nós que 
estamos nas ruas – precisamos entender os limites dessa manifestação. 

 
E, na sua opinião, qual a ideia principal que deve ficar do evento? 
Talvez hoje nós percebemos, a partir do evento, que o mundo não é tão simples quanto 

querem nos dizer. O mundo não está dividido entre direita e esquerda, progressistas 



e conservadores. Você pode ser da esquerda em diversos temas, e ser conservador 
em outros assuntos. Você pode ser supostamente da direita, e ser um progressista em 
diversos temas.  

 
Mas, no fundo, ambos os lados têm que estar conectados com uma coisas chamada 

democracia. Se isso não for uma coisa fundamental, nós viveremos o fascismo ou 
stalinismo. Temos que compreender que o mundo não é o Fla-Flu, a sociedade 

brasileira não é mais isso.  
 
No dia em que fizermos isso, poderemos ter partidos mais fortes. Enquanto não 

fizermos a autocrítica de quem somos e de que não podemos apoiar certos grupos 
irrestritamente, continuaremos naquela política rasteira, sectária, com grupos 

arraigados ao poder.  
 
Você acredita que o caminho está na política, então? 

Temos que resgatar a importância do Legislativo brasileiro. Não consigo mais olhar 
para os noticiários e ver que o grande protagonista é o Judiciário. O Judiciário não foi 

eleito para dizer quais os sentidos que o Estado deve ter.  
 
Precisamos retomar na política como centralidade do sistema. Se não acreditarmos 

mais nisso, vamos optar por um grande salvador que trará suas bênçãos sobre nós. E 
isso é o que não imagino possível, é por isso que eu prefiro viver na diferença. 

 

Seguros veiculares oferecem apólices mais baratas em tempos de crise 

30/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

A queda nas vendas de veículos novos, que acumula perdas de quase 28% no ano, e 
no poder aquisitivo brasileiro impulsionou o crescimento dos seguros automotivos 

compactos, com coberturas limitadas e preços mais acessíveis, que são direcionados 
para veículos usados e seminovos. 
 

Em geral, as apólices oferecem aos motoristas apenas assistência em casos de roubo 
ou furto, com retorno de até 90% do valor da tabela Fipe, além de atendimento 24 

horas e outros serviços. No entanto, corretores alertam que o comprador deve estar 
atento para o limite de cobertura, que muitas vezes não compreende sinistros ou 

danos a terceiros. 
 
Lançado há um ano e meio, o Itaú Auto Roubo aproveita o momento de aperto no 

orçamento familiar para fornecer um produto acessível a quem não tem seguro – um 
mercado amplo e inexplorado, que responde por cerca de 70% da frota brasileira, na 

estimativa de profissionais da área. 
 
O superintendente Vicente Lapenta conta que ao fazer pesquisas com o mercado 

consumidor, a empresa descobriu que os furtos e roubos eram os riscos mais temidos 
pelos motoristas, o que contribuiu para formatar o modelo. De acordo com o Itaú, o 

seguro oferece preços até 50% abaixo dos demais e está disponível para veículos 
avaliados em até R$ 60 mil.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/seguros-veiculares-oferecem-apolices-mais-baratas-em-tempos-de-crise-06l496n1jhxlphtdy8eum1ouh


Além da cobertura, as apólices garantem atendimento 24 horas, guincho para até 300 
quilômetros, atendimento a pane seca, troca de pneus e chaveiro. A estimativa da 
seguradora é que o produto crescerá de 10% a 15% em 2016. 

 
O SulAmérica Auto Compacto segue o mesmo conceito, ao oferecer um serviço para 

carros de passeios e picapes leves com cobertura compreensiva – colisão, furto, roubo 
e incêndio –, cobertura para terceiros, assistência 24 horas, guincho para até 400 

quilômetros, carro reserva, danos morais e opcionais para troca de vidros, lanterna, 
farol e retrovisor.  
 

O valor limite é de R$ 70 mil e atende veículos com até sete anos de uso. O desconto 
pode chegar a 20%. 

 
De acordo com o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná (Sincor-
PR), José Antônio de Castro, a modalidade compacta é mais procurada pelos 

proprietários de carros seminovos – com até dois anos de uso – e usados. 
 

Se neste ano os zero quilômetro estão em queda, o mercado de usados segue 
aquecido. Segundo a Federação Nacional de Revendedores de Veículos (Fenauto), de 
janeiro a abril as vendas cresceram 23,8%.  

 
“Os carros novos costumam manter a cobertura completa mesmo neste momento de 

dificuldade econômica. Mas aqueles que têm três anos de uso ou mais procuram 
seguros com coberturas mais simples”, afirma. 
 

Cuidados 
Entretanto, Castro alerta que ao adquirir os produtos os motoristas devem estar 

cientes dos limites dos serviços contratados.  
 
“Tudo deve ficar bem esclarecido para que o cliente saiba quais serviços ele tem e 

quais deixará de ter. É preciso analisar bem a diferença de preços, que às vezes não 
é tão significativa assim, para não se estressar no futuro.” 

 
Seguro popular depende de regulamentação no Paraná 
Realidade em alguns estados, os seguros populares ainda não chegaram ao Paraná. A 

modalidade surgiu com a aprovação da Lei do Desmanche, que foi implantada há um 
ano no país, mas está em vigor há mais tempo em São Paulo. 

 
A legislação que regulamenta o desmonte reduziu o número de roubos e furtos no 
estado e possibilitou o uso de peças usadas para o conserto de carros com mais tempo 

de uso. Para chegar ao Paraná, porém, é necessário que o Detran faça a catalogação 
e certificação das peças, segundo o Sincor-PR. 

 
De acordo com o diretor-geral da Porto Seguro, Luiz Pomarole, dependendo da região, 

as apólices populares podem ter preços até 30% menores, o que deve ampliar a 
cobertura dos seguros. A aposta é que a modalidade “pegue” em locais distantes dos 
grandes centros, que têm menores índices de roubos.  

 
“No mercado alternativo e legalizado é possível comprar peças com até 40% de 

desconto. Se a gente destravar esse mecanismo, é possível crescer no segmento dos 
seguros populares e atingir as camadas que não têm um carro zero”, acrescenta. 
 

 
 

 
 
 

 



Interior do Estado já responde por 65% do consumo no Paraná 

30/05/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Os municípios do Interior do Paraná aumentam a participação no consumo estadual 

de bens e serviços, mesmo na crise econômica. Dados da pesquisa IPC Maps, realizada 
pela IPC Marketing Editora, consultoria paulista especializada no setor, mostram que, 
em neste ano, 65% do consumo do Estado virá de famílias que moram fora da região 

metropolitana de Curitiba.  
 

De acordo com o estudo, ao todo, os paranaenses vão gastar R$ 246,4 bilhões em 
2016. Desse total, R$ 160,1 bilhões devem vir do Interior. 
 

O aumento do consumo no Interior ganhou força nos últimos anos, embalado pelo 
atual ciclo de investimentos atraídos pelo programa de incentivos Paraná Competitivo 

e pela força do agronegócio - um dos poucos setores que ainda cresce neste período 
de crise. Em 2010, os municípios tinham uma participação de 58,7% do consumo total 
no Estado. Em 2015, essa participação chegou a 64% e nesse ano avançou um pouco 

mais, para 65%. 
 

Para o governador Beto Richa, os dados confirmam que a geração de riqueza e de 
emprego propiciados por empreendimentos produtivos e melhorias na infraestrutura 
ajudam a aumentar a renda e o poder de compra da população.  

 
“Os dados mostram que o Paraná está alcançando o cenário que desejávamos com a 

nossa estratégia de apoiar empreendimentos produtivos e descentralizar esses 
investimentos, de forma a que empregos e riqueza sejam disseminados por todo o 
Estado”, disse Richa. 

 
Além do Paraná Competitivo, ele ressalta a participação da agência paranaense do 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em financiamento às 
cooperativas agrícolas e ao agronegócio em geral. Richa lembrou que, no início de seu 
primeiro mandato, em 2011, a interiorização do desenvolvimento e o maior dinamismo 

econômico de regiões carentes estavam entre os maiores desafios de sua gestão. 
 

Pesquisa - O cálculo do IPC Maps toma como base dados coletados junto ao IBGE, 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e indicadores dos Estados. O potencial de consumo 

inclui uma série de categorias de gastos, como alimentação dentro e fora do domicílio, 
manutenção do lar, medicamentos e planos de saúde, educação, recreação, transporte 
e viagens e outras despesas, como aquisições e imóveis. Considera, ainda, as compras 

de vestuário, calçados, itens de higiene e cuidados pessoais, artigos de limpeza, 
eletrodomésticos. 

 
Descentralização - A geração de riqueza e emprego e melhorias de infraestrutura 
fizeram com que a população das cidades menores aumentasse a renda e o poder de 

compra. 
 

A descentralização vem crescendo desde 2010. Naquele ano, as dez maiores cidades 
do Estado respondiam por 53% do consumo paranaense. Em 2015, a concentração foi 
reduzida para 49% e, neste ano, a participação está em 47,9%.  

http://www.bemparana.com.br/noticia/445857/interior-do-estado-ja-responde-por-65-do-consumo-no-parana


As dez cidades com maior potencial de consumo no Estado em 2016 são Curitiba, 
Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, 
Colombo, Guarapuava e Pinhais. 

 
De acordo com Marcos Pazzini, coordenador do estudo, o movimento de 

descentralização do consumo se mantém, mesmo na retração da economia. “Na 
realidade, a crise pode até reforçar o consumo no interior, porque com a retração 

econômica, muitas empresas transferem suas unidades das capitais para cidades de 
médio porte em busca de custos menores, como mão de obra, terrenos e 
infraestrutura mais barata”, diz. 

 
Impacto - A retração da economia vem gerando impactos profundos no consumo das 

famílias brasileiras, de acordo com Pazzini. Com inflação alta, incerteza política e 
aumento do desemprego, as famílias cortam gastos, como a compra de bens de 
consumo e alimentação fora de casa. “Há uma perda real de potencial de consumo no 

Brasil. Considerando o impacto da inflação, o consumo no país está retrocedendo aos 
números de 2010”, diz Pazzini. 

 
Agronegócio - No caso do Paraná, porém, o Interior se beneficia do poder do 
agronegócio, que tem uma participação relevante na economia estadual. O 

agronegócio responde por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e tem forte 
participação nas exportações – mais de 70%. 

 
Graças aos projetos de investimento do agronegócio, o emprego continua a se 
expandir no Interior do Paraná, lembra Julio Suzuki Júnior, diretor presidente do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes). Os municípios 
do Interior, mesmo com a crise, ainda exibem saldos positivos da geração de 

empregos, ampliando a renda e o consumo. 
 
De acordo com Suzuki, esse movimento favorece principalmente a classe C, 

justamente a que mais vem perdendo força na crise. “E o consumo só cresce se a 
classe C também cresce, porque é o extrato social que tem mais propensão para 

ampliar suas compras. Ao contrário da classe A, que já realizou a maioria dos seus 
sonhos de consumo, a nova classe média ainda tem espaço para crescer”, diz. 
 

A classe C representa 34,8% da população do Interior. Em Curitiba, a participação da 
classe média é menor, de 26,3%. 

 
Distribuição - Dos gastos das famílias paranaenses previstos para 2016, as maiores 
parcelas são destinadas à manutenção do lar (alugueis, condomínio, energia, telefonia 

e televisão por assinatura), com R$ 57,3 bilhões. Em segundo lugar vêm despesas 
como aquisição de imóveis, reformas, empréstimos, empregados domésticos, 

cabeleireiros e lavanderias, com R$ 46,4 bilhões. Alimentação no domicílio fica em 
terceiro lugar, com R$ 24,5 bilhões, e material de construção (R$ 17 bilhões). 

 

Paraná volta a criar mais empregos formais no mês de abril 

30/05/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
O Paraná registrou no mês de abril um avanço no ranking nacional mensal de 

empregos formais ficando na 13ª posição, situação de recuperação em relação ao mês 
anterior, onde esteve na 16ª posição, segundo levantamentos do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados). 

 
Para a economista do Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado da Justiça, 

Trabalho e Direitos Humanos, Suelen G. Rodrigues dos Santos, com esse resultado o 
Estado mostra uma recuperação de resultado, enquanto no mês anterior tinha um 
número de -3.855, este mês ficou com -1.163 postos formais. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/445684/parana-volta-a-criar-mais-empregos-formais-no-mes-de-abril


“O saldo de empregos formais entre os municípios paranaenses demonstra que houve 
uma pulverização na criação de postos de trabalho, de modo que se observa uma 
dispersão entre aquelas cidades que mais geraram empregos em todo o Estado”, diz 

Suelen. 
 

O saldo de empregos do país ficou em -62.844. No acumulado do ano (janeiro a 
março), o saldo de empregos com carteira assinada no Paraná foi de -5.994. 

 
Entre os municípios do Paraná, 10 deles se destacaram na geração de empregos 
formais, como Capanema (551), Matinhos (514), Toledo (284), Medianeira (221), 

Marechal Cândido Rondon (196), Telêmaco Borba (182), Bocaiúva do Sul (171), 
Mandaguari (153), Jandaia do Sul (138) e Marialva (134) (Gráfico 4). 

 
EMPREGABILIDADE - No Estado foram criados cerca de 217.783 novos postos de 
emprego formal, com carteira assinada, no período compreendido entre janeiro de 

2011 e março de 2016. Este resultado coloca o Estado no 2º lugar do ranking nacional, 
ficando atrás somente de São Paulo (324.399 postos). 

 
Estudos feitos pelo Observatório do Trabalho destacam ainda que o Paraná ficou em 
1º entre os Estados da Região Sul, uma vez que o Rio Grane do Sul registrou 199.071 

postos e Santa Catarina 193.793 no mesmo período. 
 

Entre as Atividades que mais contrataram no Estado neste período de análise, a Abate 
de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais foi a que de longe mais se destacou. 
Sozinha registrou um saldo de 19.903 novos empregos formais criados.  

 
Seguida das Atividades de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com 

predominância de Produtos Alimentícios com 16.440 novos empregos; e o Transporte 
Rodoviário de Carga com cerca de 12.400 novos empregos. 
 

Excesso de estoques atinge 36% das indústrias de veículos 

30/05/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
Em abril, quase 36% das indústrias de veículos e autopeças informaram ter estoques 
excessivos, segundo a Sondagem da Indústria de Transformação da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). O porcentual vem caindo desde novembro, mas ainda é elevado, 
demonstrando uma persistência do desequilíbrio entre produção e demanda. 

 
Em períodos de estabilidade econômica, esse porcentual se mantém ao redor de 7%, 
segundo o superintendente adjunto para Ciclos Econômicos da FGV/Ibre, Aloisio 

Campelo Jr. "Outros setores já fizeram ajustes e caminham para o equilíbrio, mas o 
segmento de transportes sempre foi o mais problemático e é o que está mais distante 

do equilíbrio", diz. 
 

Na indústria de transformação como um todo, quase 10% das empresas afirmaram 
ter estoques em excesso em abril, porcentual que estava em 16,3% em novembro e 
em 20,3% em agosto de 2015, quando teve início o recuo para o segmento. Já na 

área automotiva, o auge do desequilíbrio ocorreu em novembro, quando 54,8% das 
empresas pesquisadas informaram estar com os pátios lotados. 

 
Em 2012 e 2013, ajudada pelo corte do IPI, a indústria automobilística registrou seus 
melhores anos no País, com vendas de 3,8 milhões e 3,7 milhões de veículos, 

respectivamente. Neste período, os estoques chegaram a ficar negativos, o que 
mostrava falta de produto para atender à demanda. 

 
A reversão ocorreu a partir de 2014, com a crise econômica e política, que levou ao 
aumento do desemprego, queda da renda, restrição ao crédito e desconfiança dos 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/957215/?noticia=EXCESSO+DE+ESTOQUES+ATINGE+36+DAS+INDUSTRIAS+DE+VEICULOS


consumidores, além do fim dos incentivos - que já demonstravam seu esgotamento. 
"Os canais para tentar recuperar as vendas não apareceram e a situação piorou muito 
em 2015", diz Campelo. 

 

Em um ano, quase 1 milhão de famílias desceram de classe social 

30/05/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

Faz três meses que o pedreiro Maurício Paes de Souza tenta pagar a última prestação 
do Uno 2007, comprado há quatro anos. A parcela é de R$ 630, mas, sem emprego 
desde janeiro, com a mulher também desempregada e dois filhos para sustentar, ele 

corre o risco de perder o automóvel - assim como já perdeu tantas outras pequenas 
conquistas de consumo dos últimos anos. Aos poucos, Souza se dá conta de que não 

pertence mais à mesma classe social da qual chegou a fazer parte, como outros 
milhares de brasileiros. Só no último ano, quase um milhão de famílias desceram um 
degrau na escala social. 

 
Foi a primeira vez que houve um movimento inverso ao da ascensão socioeconômica 

que vinha ocorrendo desde 2008. O estudo, da Associação Brasileira das Empresas de 
Pesquisa (Abep), mostra que, de 2015 para 2016, a classe que abrange famílias com 
renda média de R$ 4,9 mil (chamada de B2) perdeu 533,9 mil domicílios. A categoria 

dos que ganham R$ 2,7 mil (C1) encolheu em 456,6 mil famílias. 
 

Ao mesmo tempo, as classes mais pobres ganharam um reforço. Na categoria em que 
as famílias têm renda média de R$ 1,6 mil (C2), o incremento foi de 653,6 mil 
domicílios. Outras 260 mil famílias passaram a fazer parte das classes D e E, com 

renda média de apenas R$ 768. 
 

"Porcentualmente, esse movimento é pequeno. Mas, em termos absolutos, estamos 
falando em um acréscimo de mais de 910 mil famílias nas classes pobres em apenas 
um ano. É um número expressivo", afirma Luis Pilli, da Abep. 

 
Um resultado que chamou a atenção é que a classe A, a mais rica e que conta com 

reservas financeiras e de patrimônio para se defender da alta da inflação e do 
desemprego, cresceu em 109,5 mil famílias no período. Com isso, ao todo, 1,023 
milhão de domicílios, ou cerca de 4 milhões de pessoas, se movimentaram de alguma 

forma na escala social por causa da crise - a maioria, porém, perdendo o status 
anterior. 

 
O que impressiona nessa crise, segundo Pilli, é a rapidez com que as famílias estão 
abrindo mão de itens como o segundo carro ou uma casa maior. "São decisões que 

geralmente demoram algum tempo para serem tomadas." 
 

O pedreiro Maurício Paes de Souza entende bem o que Luis Pilli está querendo dizer. 
Em pouco tempo, ele perdeu muita coisa. Quando comprou o carro usado, por R$ 15 

mil, há quatro anos, costumava gastar R$ 700 por mês no supermercado, pagando à 
vista.  
 

"Hoje, gasto a metade, procuro promoção e pego o cartão de um e de outro 
emprestado." Os filhos comiam carne todo dia e tinha iogurte na geladeira. Agora, 

sem o salário de R$ 3,5 mil, "é arroz e feijão e, às vezes, falta dinheiro para comprar 
ovo." 
 

Em breve, o pedreiro pode perder o carro. "Ficam mandando mensagem de busca e 
apreensão, mas não adianta eu ir lá para conversar se não tenho dinheiro." 

 
 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/957069/?noticia=EM+UM+ANO+QUASE+1+MILHAO+DE+FAMILIAS+DESCERAM+DE+CLASSE+SOCIAL


Baque 
Para Maurício de Almeida Prado, sócio-diretor da Plano CDE, consultoria especializada 
na baixa renda, os números da Abep indicam que quem está sentindo o baque da crise 

é principalmente a classe média.  
 

"Os estratos sociais que dependem do emprego formal foram os mais afetados", 
explica. Os mais pobres, segundo ele, estão acostumados com a informalidade. "Eles 

se viram muito, fazem coisas em casa, vendem cosméticos, por exemplo. A classe 
média mais alta é dependente do emprego formal e tem dificuldade de gerar renda 
extra." 

 
Nesta atualização da distribuição das famílias por classe, feita pela Abep, foram usados 

dados dos principais institutos de pesquisas que visitaram as casas dos brasileiros em 
2015 e no início deste ano para descobrir como andava o padrão de vida da população. 
A associação utiliza o Critério Brasil, que tenta estimar a renda permanente das 

pessoas por meio da posse de bens e de outros quesitos. 
 

O coordenador do centro de Políticas Públicas do Insper, Naercio Menezes Filho, 
acredita que as famílias estejam se desfazendo dos ativos e por isso desceram degraus 
na pirâmide social. "Isso era esperado, porque a crise é muito forte", diz. Ele ressalta, 

porém, que não há números oficiais do IBGE para avaliar esse movimento. 
 

Renda 
Já Adriano Pitoli, sócio da Tendências Consultoria Integrada, traça um cenário pior do 
que o da Abep. Ele estuda as mudanças na pirâmide social olhando apenas a renda 

monetária recebida pelos trabalhadores - e não a permanente, como fazem os 
institutos de pesquisa.  

 
Em estudo feito no final do ano passado, o economista da Tendências apontava, com 
base em projeções, que 3 milhões de famílias desceriam um degrau na escala social 

em três anos, entre 2015 e 2017. 
 

De lá para cá, com o agravamento da crise, Pitoli refez as contas e projetou que 4,2 
milhões de famílias seriam devolvidas à base da pirâmide. Só no último ano, a baixa 
teria sido de 1,8 milhão de famílias. 

 
Pitoli explica que os critérios do seu estudo e o da Abep são diferentes. Ele olha renda 

monetária, que tem um impacto mais imediato no padrão de vida das famílias. Já a 
Abep usa a renda permanente, medida pela posse de bens, que teoricamente, demora 
mais para aparecer. 

 
"Mas o estrago está feito", diz Pitoli. Segundo Pilli, da Abep, o País não voltou 20 anos 

atrás. "Mas, se continuarmos fazendo escolhas erradas, podemos retroceder." 
 

Terex anuncia venda de duas unidades de negócio 

30/05/2016 – Fonte: CIMM 
 

O Grupo Terex, fabricante global de equipamentos para elevação e movimentação, 
anunciou na última semana a venda de duas de suas cinco unidades de negócios. As 

unidades Port Solution e Material Handling (MHPS), da qual a marca Demag faz parte, 
foram vendidas por, aproximadamente, USD 1.3 bilhão. As negociações iniciaram em 
agosto de 2015. 

 
Após a conclusão da transação, a fabricante norte-americana terá cerca de 25% das 

ações em circulação da Konecranes e terá o direito de nomear dois diretores. A 
transação, que está sujeita a aprovações regulamentares habituais e à aprovação dos 
acionistas da Konecranes, deverá ser concluída em janeiro de 2017. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14333-terex-anuncia-venda-de-duas-unidades-de-negocio


Para o gerente de vendas e responsável interino pelas operação da Demag no Brasil, 
Samuel Caparotti, a fusão seria muito positiva para a marca. "Elas são focadas no 
mesmo segmentom, fortaleceriam as empresas", diz.  

 
Embora Caparotti esteja otimista, ele considera muito cedo para prever mudanças 

específicas na unidade brasileira. Ele lembra que a Terex tem até a próxima terça-
feira (31) para rescindir o acordo se quiser.  

 
Caso o Grupo desista do negócio e seja vendida em sua totalidade à fabricante chinesa 
de equipamentos de construção Zoomlion, a companhia deverá pagar uma multa de 

USD 37 milhões à Konecranes. No início desse ano, a empresa chinesa ofereceu USD 
30 por ação para a compra da companhia, que recusou na ocasião. 

 
Em nota publicada pelo Grupo no último dia 16, o presidente e diretor-executivo do 
Grupo Terex, John L. Garrison, ressaltou que essa transação não impede que a 

companhia continue negociando com a Zoomlion, com um potencial de venda de USD 
31 por ação com, ou sem, os negócios MHPS.  

 

Blaser Swisslube do Brasil renova expectativas para 2018 

30/05/2016 – Fonte: CIMM 

 
Há 15 anos no Brasil, aniversário celebrado em abril deste ano, a Blaser Swissluble é 

responsável por 3% do market share de lubrificantes industriais no País. Embora tenha 
tido uma queda de 6% nas vendas no primeiro quadrimestre do ano, em relação ao 
ano anterior, a empresa renova suas expectativas sobre o mercado brasileiro para 

2018. 
 

Nesses 15 anos, a Blaser ganhou mercado e, só nos últimos dez anos, cresceu 300%. 
O marco foi 2011, quando a empresa bateu recorde histórico no Brasil e no mundo, 
com um faturamento 30% maior do que no ano anterior. Nos anos seguintes o 

crescimento variou de 10% a 15%, mas a partir de 2014 as vendas passaram a cair e 
2015 acabou com uma queda de 5% em relação ao ano anterior. 

 
À frente da empresa desde 2011, Alessandro Alcantarilla, diz que a empresa ainda 
tem razões para comemorar seus 15 anos. “Geramos mais de 10 milhões 

desavings aos nossos clientes”, comemora. Para cada venda realizada, uma equipe da 
empresa calcula os ganhos que cada cliente adquire a partir da aquisição e uso de 

seus produtos. Essa estatística de produtividade é realizada desde 2011. A estratégia 
é uma forma de certificar o cliente de seu ganho - savings - com o uso dos produtos 
da empresa. 

 
“Temos os produtos mais caros do mercado, mas o custo dele [cliente] diminui”, afirma 

Alcantarilla. O diretor da Blaser Swisslube do Brasil reforça as palavras do CEO da 
empresa: “o Brasil foi e ainda é um mercado estratégico”. Com a atual conjuntura 

política-econômica, Alcantarilla prevê melhoras somente a partir de 2018, enquanto 
isso a empresa continua focada em aumentar o estoque dos seus produtos para 
“garantir rapidez de atendimento aos clientes”. 

 

Marca Southco cresce mesmo com vendas mais fracas 

30/05/2016 – Fonte: CIMM 
 
Depois de três anos de investimento no Brasil, a Southco – fabricante global de 

soluções de engenharia de acesso – busca fortalecer a marca no mercado local e 
aumentar a produção dos produtos em sua nova planta local, inaugurada no início 

desse ano.  

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14332-blaser-swisslube-do-brasil-renova-expectativas-para-2018
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Após comprar a Unikey - fabricante de fechos, ventilação, luminárias, dobradiças e 
acessórios -, em 2013, a Southco investiu cerca de R$ 3 milhões na nova fábrica, em 
Cotia, São Paulo. Desde então, a empresa tem se esforçado para colocar no mercado 

brasileiro os produtos da marca norte-americana. 
 

Para o diretor geral da Southco Brasil, Marcos Bastos Alba, haverá uma transferência 
natural de tecnologia entre as duas marcas.  

 
“Todo produto tem um ciclo de vida, naturalmente os nossos novos produtos já serão 
feitos com a marca Southco”, afirma. Hoje, somente quatro produtos são importados. 

“Nós queremos fabricar perto dos nossos clientes”, ressalta o diretor-geral das 
Américas da Southco Inc., Thomas R. Mehler. Ele explica que a empresa tem como 

parte estratégica ter uma planta local para atender a demanda da região. 
 
Mehler conta que, nos dois primeiros anos, 100% das vendas eram de produtos 

Unikey. Somente em 2015 a Southco entrou para o faturamento da empresa, 
responsável por 5% do total das vendas. Em 2016, 22% do faturamento do ano já são 

de produtos Southco. “Mesmo que estejamos se contorcendo com a economia, 
estamos conseguindo novos clientes. Não estamos vendendo mais, mas continuamos 
crescendo”, afirma o diretor das Américas. 

 
Embora admitam que entraram no Brasil em meio “a uma curva” para a crise, Mehler 

não tem dúvida de que o mercado brasileiro é importante e estratégico para a 
companhia. Ele ressalta que pretendem estar preparados para quando essa fase 
passar, com o intuito de tornar a unidade brasileira responsável pela demanda de toda 

América do Sul.  
 

Com área total construída aproximada de 5 mil m², a unidade abriga todas as linhas 
de produção da companhia, podendo acomodar mais de 200 funcionários, por turno 
de trabalho. 

 

John Deere investe R$ 80 mi para fabricar tratores no Brasil 

30/05/2016 – Fonte: CIMM 
 
A John Deere anunciou nesta terça-feira (24) que vai investir 80 milhões de reais para 

começar a fabricar no Brasil tratores de esteira que hoje são importados. 
 

O projeto prevê a ampliação da fábrica de Indaiatuba, em São Paulo, em 3.000 metros 
quadrados para a produção de três modelos: o 700J, 750J e 850J. 
 

Os veículos são usados nos setores de construção, mineração e agrícola, em aterros 
sanitários e na indústria de agregados. 

 
Com a extensão da planta, 50 novos funcionários serão contratados. Outros 200 

empregos indiretos devem ser gerados, segundo a empresa. 
 
“Nossa estratégia traçada em longo prazo independe de oscilações temporárias do 

mercado", diz em nota Roberto Marques, diretor de Vendas da divisão de construção 
e florestal da John Deere no Brasil. 

 
A companhia destaca que a nacionalização da produção vai permitir que os tratores se 
enquadrem em programas de financiamento de máquinas, além de possibilitar 

exportações para outros países da América do Sul. 
 

“Por conhecermos as necessidades dos clientes, poderemos moldar melhor nossos 
produtos, com agilidade na entrega e possibilidade de acessar crédito na aquisição”, 
comenta Marques. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14329-john-deere-investe-r-80-mi-para-fabricar-tratores-no-brasil


A unidade de Indaiatuba foi construída há dois anos, em parceria com a Hitachi 
Construction e demandou um investimento de 180 milhões de dólares, dos quais 124 
milhões foram desembolsados pela John Deere. 

 

Venda de pneus às montadoras recua 25% 

30/05/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A venda de pneus às montadoras no primeiro quadrimestre registrou queda de 25% 

na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior retração ocorreu no 
segmento motos (-42,2%), seguida pelo setor de carga (-36,7%). O fornecimento aos 
fabricantes de máquinas agrícolas também teve recuo significativo (-34,7%). A menor 

queda (-23%) ocorreu para os veículos de passeio.  
 

Os números foram divulgados pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 
(Anip). A queda nas vendas totais se acentuou de 3% para 3,2% na passagem do 
trimestre para o quadrimestre. O presidente da entidade, Alberto Mayer, permanece 

preocupado com o recuo que ocorre também no mercado de reposição (-2,4%), apesar 
de a frota circulante estar crescendo.  

 
“A explicação vem sobretudo da queda na reposição do segmento de duas rodas. 
Temos duas leituras muito ruins para isso: os motociclistas estão adiando a 

substituição (e rodando com pneus carecas) ou comprando itens recauchutados, o que 
é proibido no segmento e põe em risco a vida do motociclista”, recorda Mayer.  

 
De acordo com o executivo, a produção total de pneus no quadrimestre caiu 6,2%. 
Com isso, a indústria local fabricou cerca de 1,5 milhão de itens a menos que nos 

mesmos quatro meses de 2015. Segundo Mayer, as fábricas instaladas no Brasil (sete 
multinacionais e quatro brasileiras) haviam fechado até março 1,5 mil vagas de 30 mil 

antes existentes.  
 
As exportações nos primeiros quatro meses tiveram alta de 23,2%, mas sobre uma 

base pequena. “O importante nesse momento é o sinal positivo. O crescimento reflete 
basicamente o restabelecimento do envio à Argentina, prejudicado no governo da 

presidente Cristina Kirchner”, recorda o presidente da Anip. Embarques ao Uruguai, 
Colômbia e Peru também ajudam a atenuar os efeitos da queda do mercado brasileiro. 

 

PSA realiza premiação mundial de fornecedores 

30/05/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
Em 24 de maio, no Dia do Fornecedor, Carlos Tavares, presidente mundial do 

Grupo PSA, e Yannick Bézard, diretor mundial de compras, premiaram 
15 fornecedores pelo desempenho e qualidade com que responderam às expectativas 
do Grupo PSA. O Prêmio “Melhores Fornecedores” é uma ocasião para reafirmar a 

importância estratégica da relação com os fornecedores na execução do “Push to 
Pass”, o plano de crescimento rentável do Grupo PSA. 

 
Na ocasião, Tavares destacou a necessidade de estar sempre na vanguarda da 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24020/venda-de-pneus-as-montadoras-recua-25
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eficiência e da qualidade. Ao premiar as Melhores Fábricas (“Best Plants”), Patrick 
Labilloy, diretor de qualidade, enfatizou em especial a prioridade da qualidade como 
pré-requisito de todos os produtos e serviços do grupo. A excelência na qualidade 

também deve posicionar o Grupo PSA no “Top 3” do setor até 2018, já visando ao 
primeiro lugar.  

 
Veja a seguir as categorias e seus vencedores: 

 
Prêmio Responsabilidade Social e Ambiental: Michelin 
Foi o primeiro ano em que o Prêmio Responsabilidade Social e Ambiental foi concedido. 

Ele destaca a importância da responsabilidade social e ambiental, integrada à 
estratégia do Grupo PSA, que deseja que as partes envolvidas também a integrem em 

seus processos.  
 
A categoria recompensa os fornecedores pelo desempenho na área da 

responsabilidade social e ambiental, em todas as suas unidades de produção e 
industrialização. Os critérios são avaliados pela organização contratada pelo Grupo 

PSA a partir de um questionário baseado nas exigências internacionais em matéria de 
desenvolvimento sustentável.  
 

Prêmio Criação de Valor: Dassault/Segula 
A categoria recompensa os fornecedores por sua capacidade de propor soluções 

técnicas em ruptura, novos serviços que criam valor, inovações que permitem 
responder melhor às expectativas dos clientes. 
 

 
Prêmio Gerenciamento dos Programas: Faurecia/JTekt 

Reconhece os fornecedores pelo desempenho em termos de qualidade, respeito ao 
cronograma, controle de variação dos custos, gerenciamento de projeto, sucesso dos 
lançamentos, especialidades técnicas e organização a fim de otimizar a eficiência no 

gerenciamento dos programas.  
 

Prêmio Desempenho do Pós-Venda: LPR/ITT Corporation 
A categoria recompensa os fornecedores pela qualidade do serviço, medida com base 
no respeito aos prazos e às quantidades de peças de reposição entregues na rede 

comercial, em ligação direta com a fidelização dos clientes.  
 

Prêmio Economias Técnicas: Saint Gobain/CLN Magnetto/Arcelormittal/ 
Eberspacher/Faurecia 
Reconhece os fornecedores por sua capacidade de propor soluções para reduzir os 

custos das peças de série fornecidas, utilizando todas as alavancas: logística, 
marketing e compras, contribuindo assim para a competitividade do Grupo.  

 
Prêmio de Equipamento Industrial e das Prestações de Serviços: Gutenberg/Proservia 

A categoria recompensa os fornecedores pelo desempenho sustentável em termos de 
qualidade, custos, respeito dos prazos e reatividade, nas áreas das prestações de 
serviços e equipamentos industriais.  

 
Prêmio das Melhores Fábricas dos Fornecedores: 

O Supplier Day também oferece a oportunidade de atribuir o prêmio das “Melhores 
Fábricas dos Fornecedores” que recompensou este ano o desempenho de 79 unidades 
industriais (cerca de 5% da carteira de fornecedores do Grupo) por sua excelência 

industrial que atende às exigências de qualidade do Grupo, desde a produção do 
veículo até a entrega das chaves ao cliente final.  

 
O diretor de qualidade, Patrick Labilloy, parabenizou em especial seis fábricas de 
fornecedores que receberam o prêmio pelo terceiro ano consecutivo.  

 



Saint Gobain Sekurit - L'arboc Tarragona - Espanha;  
Snop - Nigran – Espanha;  
Plastic Omnium Equipamientos Exteriores - Arevalo – Espanha;  

Gestamp Cerveira - Vila Nova de Cerveira – Portugal;  
Bourbon AP Nitra - Nove Sady – Eslováquia;  

Leoni Wiring Systems Pitesti S.R.L. - Pitesti – Romênia.  
 

 
Prêmio Especial do Júri: EDF 
Com esse prêmio, o Grupo PSA quis valorizar a parceria histórica, baseada na atuação 

responsável e plenamente alinhada na busca permanente da eficiência de um 
desempenho excepcional, compartilhado pelas equipes do Grupo PSA.  

 
Este ano, Yves Bonnefont, diretor mundial da DS, aproveitou a cerimônia do Supplier 
Day para apresentar aos fornecedores a estratégia em relação às exigências de 

qualidade aplicáveis a uma marca “de luxo à francesa” e para destacar o novo DS 3 
Performance.  

 
Yannick Bézard, diretor de compras do Grupo PSA, concluiu falando da necessidade de 
manter o foco no desempenho das compras do Grupo PSA e de seus fornecedores, 

porque se trata de uma das alavancas que garantiram o sucesso do plano “Back In the 
Race”, graças ao qual o programa “Push to Pass" também será bem-sucedido.  

 
As compras do Grupo PSA totalizaram, em 2015, € 21 bilhões, dos quais mais de € 16 
bilhões são para as peças de série que representam, em média, mais de 80% do custo 

de fabricação de um veículo.  
 

O Grupo tem uma carteira de 1,4 mil grupos fornecedores e favorece, em todos os 
locais em que está implantado, o sourcing local. Os fornecimentos das montadoras 
francesas são providos em cerca de 50% na França e em mais de 90% na Europa. 

 

Com etanol, Brasil evitou 352 milhões de toneladas de CO2 

30/05/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
Nos últimos 13 anos, ao abastecer o carro flex com 100% de etanol ou gasolina, que 

hoje contém até 27% do biocombustível misturado, o brasileiro evitou que 
351.987.394 toneladas de CO2 fossem despejadas na atmosfera. Segundo o consultor 

de emissões e tecnologia da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Alfred 
Szwarc, esta marca tem volume superior à soma das emissões anuais de cinco países 
sul-americanos em 2014.  

 
“Hoje, o mundo tem o desafio de ‘descarbonizar’ o segmento automotivo. Nesse 

esforço para substituir fontes fósseis por renováveis, entre os combustíveis 
carburantes líquidos, o etanol se apresenta como a melhor solução por conta da sua 

insuperável capacidade de redução das emissões de CO2, que pode ser de até 90% se 
comparada à gasolina e 80% em relação ao diesel”, observa Szwarc.  
 

De acordo com o executivo, o volume de praticamente 352 milhões de toneladas de 
CO2 evitadas graças à utilização do biocombustível de cana desde março de 2003 

(quando a tecnologia flex foi lançada no Brasil) a março deste ano é muito maior do 
que as quantidades do CO2 emitidas em 2014 por Argentina (190 milhões de 
toneladas), Peru (53,1 milhões t), Equador (35,7 milhões t), Uruguai (7,8 milhões t) 

e Paraguai (5,3 milhões t). “Ou até em relação à Polônia (317 milhões t), um dos 
grandes emissores mundiais de gases causadores do efeito estufa”, complementa 

Szwarc.  
 
Ainda segundo a metodologia de compensação de emissões de carbono utilizada pela 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24015/com-etanol-brasil-evitou-352-milhoes-de-toneladas-de-co2


SOS Mata Atlântica, a mitigação de CO2 proporcionada pelos carros flex é equivalente 
ao resultado que seria obtido com o plantio e manutenção de mais de 2,5 bilhões de 
árvores nativas ao longo de 20 anos. Todos esses dados podem ser consultados no 

"Carbonômetro", ferramenta criada pela Unica e disponível no 
site www.etanolverde.com.br.  

 
Vale registrar que a redução de quase 352 milhões de toneladas de CO2 não computa 

o que foi evitado pela frota remanescente de cerca de 748 mil veículos movidos 
exclusivamente a etanol, bem como por mais de 4 milhões de motocicletas, 58 ônibus 
(na cidade de São Paulo) e cerca de 500 aviões agrícolas (Ipanema) que também 

utilizam o biocombustível.  
 

No Brasil, levantamentos mensais da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) indicam que, em média, aproximadamente 90% dos veículos 
leves novos licenciados são equipados com tecnologia flex. Mais de 25 milhões de 

automóveis brasileiros rodam com etanol, gasolina ou a mistura dos dois combustíveis 
em qualquer proporção, o que representa aproximadamente 69% da frota de passeio 

em circulação.  
 
São mais de 200 modelos produzidos por 19 montadoras instaladas no País: Audi, 

BMW, Chevrolet, Mercedes-Benz, Fiat, Volkswagen, Ford, Hyundai, Citroën, Honda, 
Kia, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, JAC, Jeep e Chery. 

 

Ceará pode ter fábrica de veículos militares 

30/05/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará negocia com investidores norte-

americanos a instalação de uma fábrica de veículos militares blindados na nova Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE), próxima ao Porto de Pecém. O investimento 
previsto é de US$ 200 milhões. 

 
Representantes da empresa visitaram recentemente os possíveis terrenos para a 

construção da planta: “Apresentamos a ZPE para os investidores. Eles levarão aos 
acionistas nossas propostas de incentivo. Devem voltar ao Estado dentro de três 
meses”, afirma a secretária do desenvolvimento econômico, Nicolle Barbosa, que não 

revelou o nome da companhia.  
 

A empresa terá capacidade instalada para fabricar 30 unidades por mês. Os veículos 
a ser montados no Ceará têm alto valor agregado e custo aproximado de US$ 3 
milhões. A expectativa é que a fábrica gere 300 empregos. A maior parte dos postos 

será preenchida por engenheiros. 
 

As 7 megatendências mundiais para o setor automotivo 

30/05/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

Segundo a Fundação Dom Cabral, “megatendências são baseadas em expectativas 
generalizadas, originadas das mudanças estruturais que já são observadas na 

sociedade, natureza e nas relações entre economias”. Pode ser até palavra da moda, 
mas nada se planeja no mundo, atualmente, desconsiderando esses conceitos. E no 

http://www.etanolverde.com.br/
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setor autoindustrial, então, nem pensar em qualquer passo adiante, mesmo em curto 
prazo, sem analisar com uma lupa essas interações. 
 

Um dos mais recentes e completos estudos é de autoria de Dave Leggett, editor-chefe 
do site inglês just-auto, no qual este colunista atua como correspondente no Brasil há 

10 anos. O trabalho, longo e detalhado, denomina-se “Uma avaliação das 
megatendências que conduzirão as mudanças na indústria automobilística”. No 

sumário executivo ele aponta sete megatendências.  
 
Mundo em crescimento, urbanizado e multipolar – Possibilidades e desafios são 

imensos. Uma crescente classe média nos países em desenvolvimento está no centro 
dessa nova onda de consumo. A imensa população indiana e sua baixa taxa de 

motorização atraem oportunidades que também existem em outros emergentes e 
regiões do mundo.  
 

Mais consolidação industrial adiante – Novas alianças entre marcas são possíveis para 
dividir custos e reforçar presença global. A fragmentada indústria chinesa encara 

considerável reorganização. No setor de autopeças, as fusões estão ocorrendo pelo 
rápido crescimento em tecnologias avançadas como conectividade e eficiência do trem 
de força.  

 
Carros mais “verdes” aceleram – Indústria está sob pressão para diminuir emissões 

de CO2. Opções de trem de força permanecem fragmentadas, com dominância 
crescente de motores a gasolina de três e quatro cilindros. Participação de diesel na 
Europa cairá na esteira do “dieselgate” da VW e da chegada de motores a gasolina 

menores e mais eficientes.  
 

Novos modelos de negócio proliferam – No dinâmico espaço da mobilidade pessoal, as 
companhias que abraçarem tendências, a exemplo do Uber, crescerão. 
Compartilhamento de carros por meio de frotas ou “clubes” e plataformas desse tipo 

vieram para ficar. Fabricantes podem evoluir de sua função primária para provedores 
de serviços de mobilidade.  

 
Carros autônomos estão chegando – Desenvolvimento é rápido, em diferentes níveis 
de assistência ao motorista. A indústria caminha para o automóvel autônomo, mas 

não há cronograma claro e grandes obstáculos permanecem.  
 

Pessoas e carros conectados – A revolução do telefone inteligente está sacudindo o 
conceito de entretenimento. Rápidas mudanças tecnológicas levarão a uma batalha 
entre a conectividade por meio de sistemas existentes a bordo e os que já estão 

disponíveis no celular. 
 

Revolução digital põe o cliente no topo – Vendas ao consumidor final mudarão de foco 
no produto para se concentrar no comprador.  

 
Novas estratégias fundirão atendimento na loja, online e em dispositivos móveis 
(celular e tablete) para melhorar a experiência de compra. Incluem marketing 

personalizado e gerenciamento de relações com o cliente.  
 

Nas grandes cidades haverá centros de marcas com o crescente uso de estratégias 
digitais em substituição ao relacionamento tradicional cliente-concessionária. 
 

 
 

 



Serra tem desafio de fazer das exportações um dos motores da recuperação 

econômica 

30/05/2016 – Fonte: EM.com 

 

  
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, terá esta semana em Paris um grande 
desafio na tarefa de cumprir o plano de fazer das exportações um dos motores da 

recuperação econômica do país a curto prazo.  
 
Ele participa da reunião da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), com  extensa agenda de contatos bilaterais para tentar destravar 
negociações comerciais. A principal delas é o acordo entre o Mercosul e a União 

Europeia (UE).  
 
“Ao contrário do que se imagina, o obstáculo a esse acordo não é o Mercosul”, disse 

Serra, que sempre foi crítico do fato de o Brasil depender de seus sócios no bloco para 
avançar nas negociações. “É a União Europeia, que não quer abrir mercado aos 

produtos agrícolas.” 
 
Outra afirmação dá mostras do que deve ser o tom da negociação. “A União Europeia 

está em falta conosco, porque ficou de apresentar oferta para alguns produtos e não 
apresentou”, disse o ministro. Serra disse ainda que o governo brasileiro só admitirá 

concessões se o país receber algo em troca. “Não gosto de concessões unilaterais”, 
afirmou. 
 

No último dia 11, enquanto o Senado discutia se admitiria ou não o processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, Mercosul e UE trocaram ofertas com 

vistas a fechar acordo comercial, colocando fim a mais de uma década de 
paralisia.Segundo fontes envolvidas no tema, a proposta europeia frustrou por ser, 

basicamente, a mesma que estava sobre a mesa desde 2004, embora o bloco tivesse 
indicado que traria algo melhor. As principais ausências observadas na proposta, a 
que o ministro se referiu, foram as da carne e do etanol. 

 
Nesta semana, Serra vai se encontrar com a comissária de Comércio da União 

Europeia, Cecilia Malmström. O ministro vai dialogar também com autoridades da 
França, um dos países que mais resistem ao acordo por causa de sua produção 
agrícola. 

 
Em outra frente, o ministro terá encontro com a secretária de Comércio dos EUA, 

Penny Pritzker, e com o representante de comércio americano, Michael Froman. Com 
eles, a conversa será sobre uma estratégia de cooperação em diferentes áreas. “A 
indicação do (embaixador) Sérgio Amaral para Washington expressa a prioridade que 

daremos à nossa relação”, disse o ministro. Na pauta comercial, estarão a carne e as 
barreiras não tarifárias. 

  
Grandes Acordos 
Para especialistas em política externa, a aproximação com os EUA tem outro benefício: 

colocar pressão sobre os europeus para que melhorem suas ofertas para o Mercosul. 
É a repetição de uma estratégia que funcionou nos anos 1990, quando as negociações 

com a União Europeia andavam pari passu com os entendimentos para a formação da 
Área de Livre Comércio das Américas (Alca). A competição resultava em ofertas 
melhores para o bloco sul-americano. 
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No entanto, a pressão não existe só do lado de lá. “Esse acordo é importante por uma 
questão geopolítica, porque a União Europeia já negocia com os Estados Unidos um 

acordo”, explicou o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Conselho de Comércio 
Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  

 
Outro grande acordo comercial que está no radar do Brasil é o Transpacífico (TPP, na 

sigla em inglês), que envolve os Estados Unidos, a Ásia, mas não a China; além de 
México, Peru e Chile. A ideia brasileira é buscar uma aproximação, por meio dos países 
da América Latina que o integram. 

 
O avanço de mega-acordos mostra um erro de avaliação do governo brasileiro nos 

últimos anos, de acordo com o gerente-executivo de Comércio Exterior da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Diego Bonomo.  
 

A aposta era de que eles não prosperariam, dada a complexidade das economias 
envolvidas. O outro erro, avaliou Bonomo, foi achar que as negociações comerciais 

não voltariam ao topo das prioridades do mundo após a crise de 2008. Não só 
voltaram, como foram parte da solução dela. 
 

Com isso, sobrou um imenso atraso a ser recuperado em termos de negociações 
comerciais. 

 

Pequenas empresas fecharam 297 mil vagas de emprego em 2015 

30/05/2016 – Fonte: EM.com 

 
Com o agravamento da crise, as micro e pequenas empresas também cortaram postos 

de trabalho. Segundo levantamento do Sebrae Nacional, em dezembro do ano passado 
foram 297 mil demissões no país em 2015. A única funcionária de Denise Carneiro e 
seu irmão Sérgio não foi substituída na licença maternidade, já como medida para 

fazer frente a um ano de recessão econômica. Os irmãos são sócios na Óticas Brasil, 
instalada na Avenida que leva o nome do país, no Bairro Santa Efigênia, e incorporam 

todas as funções da empresa. 
 
“Aqui eu vendo, administro, fecho o caixa e limpo a loja”, conta Denise. Ela deixou de 

ser professora para apostar no negócio próprio e espera por uma recuperação da 
economia já no segundo semestre desse ano, o que vai lhes permitir manter o 

tamanho da microempresa familiar. “Estamos otimistas. Meu irmão tem ampla 
experiência na área e nós amamos o nosso negócio”, revela Denise. 
 

A PinguimBrasil, comércio especializado em sorvetes artesanais, exige, da mesma 
forma, esforço redobrado do dono do pequeno negócio, Marco Antonio Junqueira para 

ir as compras, produzir todo o cardápio da sobremesa gelada, administrar o caixa e 
atender no balcão, com o auxílio de dois vendedores. São multitarefas diárias que ela 

não faz ideia por quanto vai abarcar. “Não há como contratar enquanto a economia 
não melhorar e nem existe demanda que justifique isso. Minha intenção foi fazer um 
investimento franciscano (em referência ao novo negócio da sorveteria”, conta o 

empreendedor, que viveu recentemente a dura realidade de enxugar um negócio que 
não se sustentava, para começar vida nova com pretensões iniciais bem menores. 

 
O restaurante que Marco Junqueira conduziu durante três anos em BH chegou a 
manter 12 empregados, mas acabou abatido pela crise brasileira em dezembro do ano 

passado, quando ainda tentava manter seis empregos. “Fui cortando o quadro de 
pessoal até não poder mais para ver se conseguia suprir os efeitos na receita da falta 

de clientes”, recorda. A nova aposta empreendedora une bom ponto comercial a um 
produto que tem o dono como responsável pela fabricação e a qualidade, preços 
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acessíveis a uma vasta clientela, de baixa à alta renda e Junqueira à frente de todas 
as áreas da empresa. 
 

Para o contador Edvar Campos, além da crise e da dose alta da carga tributária que 
forçam a redução do porte dos empreendimentos há outro desafio que o dono do 

negócio próprio muitas vezes não consegue vencer: um sistema burocrático de 
emissão de documentos fiscais. Isso explica, segundo Edvar Campos, o fato de boa 

parte dos empreendedores que recebe no escritório não conseguir manter as 
obrigações fiscais em dia. “A burocracia e a inflação são dois tributos pesadíssimos 
que temos hoje no país. Se não houver uma mudança drástica na economia, essa 

perda de faturamento e a diminuição das empresas vão continuar”, afirma Campos. 
 

60% das cidades terão rombo nas contas 

30/05/2016 – Fonte: EM.com 
 

 Num efeito dominó, o rombo dos orçamentos públicos chegou ao elo mais fraco: as 
prefeituras. Com caixa mais apertado e pouca capacidade de arrecadação, os prefeitos 

têm lançado mão de várias medidas para fechar as contas: a lista do ajuste municipal 
inclui desde a demissão de funcionários até a redução do horário de expediente dos 
órgãos públicos. O malabarismo, porém, não deve ser suficiente: mais de 60% das 

prefeituras vão terminar o ano no vermelho, segundo pesquisa da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM). 

 
 A deterioração das contas dos municípios, assim como vem ocorrendo com os 
governos estaduais, tem como pano de fundo a grave crise fiscal que assola o Brasil. 

No caso dos Estados, o problema foi agravado pela combinação entre aumento da 
dívida e crescimento das despesas com pessoal. 

 
Nas prefeituras, o nó está na alta dependência das verbas da União. Com arrecadação 
mais fraca desde o ano passado, os prefeitos têm sido afetados pela queda nos 

repasses públicos. Hoje apenas 10% dos 5.570 municípios do País têm arrecadação 
própria suficiente para bancar suas despesas. 

 
Na maioria dos casos, a principal fonte de recursos é o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), composto pela arrecadação do Imposto de Renda (IR) e Imposto 

sobre Produto Industrializado (IPI). E qualquer corte nesse fundo faz um estrago 
enorme nos cofres dos municípios. 

 
Com a recessão econômica, que derrubou a arrecadação dos governos federal e 
estaduais depois de quase uma década de alta ininterrupta, os repasses começaram a 

minguar. No ano passado, o FPM teve queda real (descontada a inflação) de 2,3% e, 
neste ano, de 13,7% até abril. Enquanto isso, as despesas com pessoal - principal 

gasto das prefeituras - e custeio continuaram a crescer. Só o piso salarial dos 
professores subiu 11,36%. 

 
O resultado dessa equação não tem sido positivo: falta dinheiro para pagar salário, 
fazer obras de infraestrutura, comprar remédios, abastecer os veículos e garantir a 

merenda escolar.  
 

“Ao contrário dos Estados, que têm elevado endividamento, o problema dos municípios 
está mais associado à queda de arrecadação e ao aumento de gastos. Eles não têm 
para onde correr para se financiar”, afirma o consultor em contas públicas, Raul 

Velloso. 
 

A situação é tão grave que entrou no conjunto de prioridades do presidente em 
exercício Michel Temer. Em seu primeiro discurso, ele falou da necessidade de uma 
reformulação do pacto federativo, que hoje provoca desequilíbrio entre as três esferas 
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públicas na repartição dos tributos. “Estados e municípios precisam ganhar autonomia 
verdadeira sobre a égide de uma federação real, não sendo uma federação artificial, 
como vemos atualmente”, afirmou. 

 

Dívida bruta de empresas de capital aberto cai no 1º trimestre, diz 
Economática 

30/05/2016 – Fonte: EM.com 

 
A dívida bruta total de 265 empresas de capital aberto brasileiras teve queda pelo 
segundo trimestre consecutivo entre janeiro e março, segundo levantamento da 

Economática. No período, o estoque da dívida ficou em R$ 1,317 trilhão, ante R$ 1,401 
trilhão no último trimestre de 2015. De julho a setembro do ano passado, o estoque 

da dívida das companhias atingiu o patamar mais elevado dentro do período analisado 
(desde 2011), de R$ 1,423 trilhão. 
 

A Economática nota que a dívida das empresas brasileiras de capital aberto tem uma 
correlação muito elevada com a variação cambial. Esta correlação se deve ao fato de 

muitas empresas terem uma parcela significativa da sua dívida tomada em moeda 
estrangeira. Assim, a queda recente do dólar tem contribuído para a redução do 
endividamento das companhias. 

 
O segmento com maior volume de dívida é o de Petróleo e Gás, com 34,55% do total 

(R$ 455,086 bilhões), principalmente devido à situação da Petrobras. No primeiro 
trimestre deste ano, o endividamento da estatal petroleira atingiu R$ 450 bilhões. 
 

O segundo setor com maior estoque de dívida é o de Energia Elétrica, totalizando R$ 
174,486 bilhões. Mineração aparece na sequência, com R$ 114,834 bilhões em 

dívidas. A maior parte desse valor está concentrada na Vale, a segunda com maior 
dívida, com R$ 111,998 bilhões, atrás apenas de Petrobras.  
 

A terceira mais endividada, segundo o levantamento da Economática, é a JBS, com R$ 
64,033 bilhões. O ranking das cinco empresas com maior dívida ainda tem Oi (R$ 

51,639 bilhões) e Eletrobras (R$ 46,861 bilhões). 
 

Reservatórios ainda baixos encarecem a conta de luz em 2016 

30/05/2016 – Fonte: EM.com 

 
 

Depois de dois anos de estiagem, os reservatórios das principais usinas hidrelétricas 
do país recuperaram os níveis de armazenamento de água, mas permanecem abaixo 
da meta estimada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão responsável pela 

coordenação e controle do abastecimento de energia no Sistema Interligado Nacional. 
A instituição calculava chegar ao fim do chamado período úmido, encerrado em abril, 
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com 71% de volume armazenado no subsistema Sudeste/Centro-Oeste. A marca ficou 
em 57,5%, na média, em abril. Neste mês está 56,7%. 
 

Apesar de o período chuvoso não ter correspondido ao esperado, este ano terá boa 
oferta do insumo, já que em meio a recessão, o consumo, tanto industrial quanto 

residencial, segue em baixa.  
 

Os reservatórios ainda estão longe de chegar próximo aos níveis observados em 2011, 
quando, a essa altura do ano, o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, que garante 70% 
do armazenamento do país, apresentava nível de 87,8%, percentual bem mais 

confortável do que os atuais 56,7% (veja o quadro). 
 

A intenção do ONS é chegar ao fim do período seco com um percentual de 
armazenamento global próximo de 30%, diferentemente do que ocorreu no ano 
passado. O estresse hídrico vivido pelo país em 2015 derrubou os níveis dos 

reservatórios a 10%, impondo forte despacho das usinas térmicas, o que elevou o 
custo da energia a patamares recordes.  

 
“Acredito que seja possível chegar ao fim do ano com percentual de 30% nos 
reservatórios. Tudo vai depender da política energética adotada e do percentual de 

energia termelétrica utilizado ao longo do ano”, diz Juliana Marreco, especialista em 
planejamento energético e professora da escola de administração e negócios Ibmec. 

 
O índice de 56,7%, registrado no sistema Sudeste-Centro-Oeste é bem superior aos 
36,03% verificados em 2015 e aos 37% de 2014. Nos últimos dois anos, com o baixo 

volume de chuvas na bacia do Rio São Francisco, a usina de Três Marias, operada pela 
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), enfrentou períodos críticos.  

 
No fim do período seco de 2014, o volume armazenado na represa atingiu apenas 
2,57%. No ano passado, o reservatório continuou com níveis bem abaixo do ideal. No 

fim do período chuvoso, 37,5% da sua capacidade de armazenamento de água. 
 

CUSTOS Apesar de o governo ter mudado de vermelha para verde o sistema de 
bandeiras tarifárias, aliviando a conta dos consumidores residenciais, já que foi 
retirada a cobrança adicional pelo quilowatt/hora, a promessa de redução não se 

confirmará. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou reajuste à Cemig 
de 4,21% da tarifa no consumo de residências, com vigência a partir de amanhã.  

 
Ainda que tenha vindo inferior ao previsto por analistas do setor elétrico, que 
chegaram a estimar remarcação de 10%, a correção vai fazer o consumidor pagar 

mais caro. “O efeito da bandeira verde será praticamente anulado com o reajuste de 
4,2% autorizado à Cemig”, diz a especialista Juliana Marreco. 

 
Já no chamado mercado de curto prazo (regulado pelo Preço de Liquidação das 

Diferenças – PLD), o panorama é inverso. O preço da energia está em baixa e as 
distribuidoras com sobrecontratação. Para que haja recuperação do preço é preciso 
haver crescimento da carga.  

 
Para Juliana, a expectativa de queda de 4% no Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto 

da produção de bens e serviços do país) em 2016 é sinal de mais um ano de baixo 
consumo. 
 

Em 2015, a queda total do consumo no Sistema Interligado Nacional foi de 2,1% em 
relação a 2014, mas o setor industrial apresentou redução ainda maior, de 5,3%. Com 

o aumento de preços da energia, que chegou a 51% na média do país, até mesmo o 
setor residencial diminuiu o uso da energia, o que não ocorria desde 2001. 
 

Waltér Fróes, diretor da CMU comercializadora de energia, acredita que os preços no 



mercado de curto prazo vão crescer no segundo semestre. Segundo ele, o baixo nível 
de chuvas no Nordeste já começou a pressionar a demanda. No entanto, mais forte 
que as questões climáticas, Walter acredita que o sistema elétrico será reestruturado 

com efeitos já no segundo semestre deste ano.  
 

“A escolha de Paulo Pedrosa, como secretário-executivo de Minas e Energia, e de Luiz 
Barroso, na presidência da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) conferem um perfil 

altamente técnico e qualificado ao setor. Os indicados têm ampla experiência e olhar 
holístico, por já terem atuado nas diversas áreas do segmento”, elogiou. Para Fróes, 
o preço da energia deve refletir a realidade da operação. “Não justifica ter uma energia 

térmica gerada a R$ 400 por MW/h (megawatt/hora)e o PLD a R$ 30 ou R$ 40 MW/h”, 
criticou. 

 

Mark: foco em brocas com pastilhas e furação profunda 

30/05/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ao longo dos últimos 21 anos, a Mark Ferramentas se especializou na produção de 
ferramentas especiais de usinagem para diversos setores da indústria nacional. Em 

particular em dois nichos: brocas com pastilhas intercambiáveis e brocas de furação 
profunda do tipo BTA. 
 

Thomaz Franco, gerente Comercial da Mark Ferramentas Industrias, informa que em 
sua unidade fabril no bairro paulistano da Mooca, a empresa produz brocas para todas 

as pastilhas de furação em metal duro comercializadas no mercado brasileiro.  
 
“Produzimos brocas a partir do diâmetro de 12,7 mm para execução de furos que 

podem chegar a até 7 vezes o diâmetro”, diz. São produzidas ainda brocas de furação 
profunda do tipo BTA, com cabeça em aço 8640 e corpo em aço 1045, nos diâmetros 

de 20 a 500 mm; brocas do tipo copo; e brocas para trepanação, nos diâmetros de 60 
a 750 mm. 
 

Segundo o gerente, a especialização e o know-how da empresa levaram à conquista 
de vários clientes importantes no mercado brasileiro, como Embraer, GE, Caterpillar, 

Krupp, Sifco, Maxion, entre outras. 
 

DESMISTIFICAÇÃO - De acordo com o gerente, as brocas com pastilhas 
intercambiáveis surgiram na década de 1970, contribuindo para desmistificar o 
conceito de que a furação era um processo difícil. As brocas pastilhadas, explica, 

causaram grande impacto positivo na usinagem de furos em comparação com às 
brocas de HSS, levando à redução dos custos de produção e ao aumento da 

produtividade. 
 
Franco afirma que essas ferramentas têm de proporcionar níveis satisfatórios de 

retilineidade, acabamento superficial e tolerância. “Para se chegar a isso com uma 
broca com pastilhas intercambiáveis e tecnologia standard, a broca tem de ser capaz 

de proporcionar alta qualidade e bom escoamento de cavacos, com os furos para 
refrigeração acompanhando o desenho dos canais helicoidais, possibilitando que o 
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espaço para os cavacos possa ser produzido de modo mais profundo em direção à 
linha de centro da broca”. 
 

Outra característica fundamental, segundo o gerente Comercial da Mark, é que as 
brocas têm de oferecer perfeita similaridade com as originais fabricadas e importadas 

para o mercado nacional. 
 

Segundo Franco, o mercado nacional continua bastante instável, mas “a Mark 
Ferramentas está caminhando dentro das expectativas e otimista. Mesmo sabendo 
que 2016 será um ano com a economia ainda muito retraída, temos uma perspectiva 

de crescimento bastante desafiadora”. 
 

Com a Junker, Zema Zselics expande as exportações 

30/05/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 

Desde a sua aquisição pelo grupo alemão Junker há 2 anos, as exportações da Zema 
Zselics têm sido impulsionadas. Certo que o mercado nacional está em retração, mas 
ainda assim as vendas externas já respondem por 70% do faturamento da Zema. 

Dirk Huber, diretor-geral da Junker do Brasil, conta que o planejamento estimava para 
2016 estimava a produção de 20 máquinas. “Em maio, já atingimos 50% do 

planejado”, informa. 
 
Além do mercado externo, Huber diz que a empresa está também com boas 

perspectivas no mercado interno. “Estão surgindo vários projetos e estamos com boas 
perspectivas para o terceiro e quatro trimestres”, diz, avaliando que será possível 

recuperar parte da queda de volume ocorrida em 2015. 
 

De acordo com o diretor, parte significativa dos novos negócios está ligada a 
montadoras e autopeças. Ele cita o caso de uma multinacional do segmento de 
autopeças que atualmente conta com capacidade para produzir 150 mil unidades de 

um determinado item, mas está pensando em elevar a produção para 600 mil peças.  
 

“Com o dólar a 3,50 e o euro a 4,00 ficou interessante produzir no Brasil”, comenta. 
 
Para atender os clientes que pretendem exportar, a empresa destacou em seu estande 

na Feira da Mecânica 2016 uma retificadora cilíndrica com vários recursos de 
automação. Foi exposta a máquina Numerika GL-600, equipada com robô para carga 

e descarga, sistema de medição em processo, posicionamento longitudinal etc. “Com 
esta configuração é possível produzir a peça num único mergulho”, explica. 
 

A Junker também expôs alguns modelos de exaustores de névoa da LTA Lufttechnik 
GmbH, fabricante de sistemas de filtragem de ar e sistemas de exaustão industrial, 

também integrante do Junker Group. Alguns modelos da linha serão produzidos em 
breve no Brasil, na fábrica da Zema, em São Bernardo do Campo. 
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Cresce a procura por robótica, diz a Yaskawa 

30/05/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 
 “Todas as empresas estão procurando melhorar seus processos de produção. E a 

robótica é um meio de atingir esse objetivo”, afirma Marcio Fernandes Garcia, gerente 
de Engenharia de Aplicação da Yaskawa Motoman. “A procura aumenta diariamente”, 

frisa. 
 
Essa demanda, porém, ainda não se reflete mais concretamente no volume de robôs 

no parque fabril brasileiro porque a indústria enfrenta várias dificuldades para avançar 
nesse caminho. Garcia cita os três obstáculos: falta de financiamento, burocracia e 

tributação. 
 
Garcia explica que para atender essa maior procura a Yaskawa do Brasil criou uma 

área de pré-vendas, que não para de crescer e, atualmente, conta com 10 
engenheiros. “Essa equipe tem sido muito exigida, principalmente para a realização 

de estudos e projetos. Porém, enquanto em outros mercados 1 em cada 3 projetos 
são concretizados, aqui apenas 2 em cada 10 se transformam em negócios”. 
 

Outra dificuldade para o avanço da robótica no mercado brasileiro, na visão de Garcia, 
é a falta de profissionais capacitados, especialmente engenheiros de aplicação. Hoje, 

a equipe de engenharia da Yaskawa conta com 60 engenheiros, a maioria formada 
dentro da própria empresa. 
 

Mesmo com esses obstáculos, Garcia diz que a robótica segue em expansão. Em 2015, 
a Yaskawa Brasil cresceu entre 5 e 10%. Para 2016, a expectativa é de alta de 10 a 

15% sobre o ano anterior. 
 

Konecranes adquire área de elevação de cargas da Terex 

30/05/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

A Konecranes assinou acordo para a aquisição da área de elevação de cargas da Terex 
Corporation, a Material Handling & Port Solutions (MHPS). Segundo a Konecranes, a 

aquisição da MHPS irá melhorar a sua posição como líder global focado no mercado de 
elevação de cargas industriais e soluções para portos.  
 

“A Konecranes vai conseguir oportunidades de crescimento substanciais no negócio de 
serviços, bem como dimensão fundamental para a continuidade do desenvolvimento 

tecnológico”, diz a empresa, em comunicado ao mercado. 
 
Com base no exercício de 2015, Konecranes e MHPS alcançam vendas agregadas de 

3,51 milhões de euros, EBITDA de 267 milhões de euros e uma força de trabalho total 
de aproximadamente 19.000. 

 
O valor da transação é de 1,12 milhão de euros. A Terex receberá 723 milhões de 
euros em dinheiro e 19,6 milhões de ações, tornando-se acionista com 25% das ações 

da Konecranes. (calculado a partir de ações em circulação em 30 de Abril, 2016). 
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A Terex MHPS é um fornecedor líder de guindastes industriais, componentes do 
guindastes e serviços sob a marca Demag, bem como tecnologia de portos com ampla 
gama de soluções manuais, semi-automáticos e automatizados sob várias marcas, 

como Gottwald. A MHPS tem operações industriais em 16 países nos cinco continentes 
e opera uma rede de vendas e serviços em mais de 60 países. A Terex MHPS é um 

dos cinco segmentos da Terex Corporation. 
 

Inflação em 2016 deve ficar em 7,06% e PIB vai recuar 3,81%, diz 
levantamento do Banco Central 

30/05/2016 – Fonte: R7 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
O levantamento do Boletim Focus do Banco Central, que mostra as previsões do 

mercado financeiro para a economia brasileira registrou uma expectativa de inflação 
de 7,06% para o IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo) e uma retração de 

3,81% no PIB (Produto Interno Bruto). 
 
A análise do mercado para a inflação está acima do teto da meta do governo, que é 

de 6,5%, e 2,56 pontos percentuais acima do centro da meta de inflação para 2016 
que é de 4,5%. 

 
Há quatro semanas, o Boletim Focus apresentou uma previsão de inflação menor para 
2016, de 6,94%, porém, uma retração maior do PIB, em 3,89%.Fe 

char anúncio 
Em relação à Selic, taxa básica de juros do mercado financeiro, a previsão é de 

encerrar o ano em 12,88% ao ano. No relatório do BC de quatro semanas atrás, a 
previsão da Selic em dezembro de 2016 era de 13,25% ao ano.  
 

Para 2017, o relatório do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, prevê uma 
inflação de 5,5% e um PIB positivo, de 0,55%. O PIB é  a soma, em dinheiro, de todos 

os produtos e seerviços produzidos no país.  
 

Frigorífico falido volta a contratar no Paraná 

30/05/2016 – Fonte: R7 
 

No pequeno município de Capanema, no Paraná, um frigorífico acabou de contratar 
650 pessoas para iniciar, na próxima quarta-feira, um segundo turno de trabalho. Se 

hoje a situação surpreende, por ocorrer no meio da crise, há dois anos ela era 
considerada impossível. 
 

O frigorífico Dip Frangos, que vai ampliar o abate de aves em 70% e para isso precisou 
contratar, é a antiga Diplomata, do deputado federal Alfredo Kaefer (PSL/PR), que 

teve falência decretada em dezembro de 2014 por má gestão e fraudes. Apesar dos 
problemas financeiros, o juiz Pedro Ivo Lins Moreira, da 1ª Vara Cível de Cascavel, 
entendeu que a empresa era viável e nomeou um gestor judicial. O frigorífico mudou 

de nome e manteve suas atividades enquanto o processo corre na Justiça. 
 

Passado mais de um ano da decisão, a empresa consegue gerar recursos para pagar 
funcionários e custos de manutenção. Os R$ 10 milhões investidos para a ampliação 
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da produção são de recursos próprios. Dívidas com salários atrasados, agricultores, 
fornecedores, credores e tributos ainda não foram saldadas. Para a administradora da 
massa falida, a Capital Administradora, isso só será possível quando a empresa for 

vendida, após liberação da Justiça para a realização de leilões. 
 

No ano passado, a Dip Frangos lucrou R$ 669 mil. Antes da falência, o grupo operava 
com prejuízos mensais na casa dos R$ 2 milhões. Segundo o administrador judicial 

Cesar Luiz Scherer, com a ampliação, o abate de frangos saltará de 70 mil para 120 
mil aves ao dia, o que exige reforço na mão de obra. 
 

O frigorífico é o principal motor da economia de Capanema, que tem cerca de 19 mil 
habitantes. De acordo com dados da prefeitura, a empresa é responsável por 60% da 

arrecadação de ICMS, que no ano passado totalizou R$ 13,9 milhões.  
 
O negócio gira cerca de R$ 3 milhões mensais na economia da cidade por conta dos 

salários dos trabalhadores e da renda de caminhoneiros, postos de combustíveis, 
mecânicas e outras atividades vinculadas ao frigorífico, que também tem atividades 

em Cascavel. 
Fechar anúncio 
Incomum 

O caso da Dip Frangos não é a regra quando o assunto é falência. Segundo Juliana 
Bumachar, sócia do Bumachar Advogados Associados, é, na verdade, uma exceção.  

 
"Não é comum a continuidade de uma empresa com falência decretada, principalmente 
pequenas e médias, que compõem a maioria das que fecham as portas", diz. 

 
Segundo dados da Serasa Experian, em 2014 houve 648 pedidos de falência de 

indústrias, número que praticamente se repetiu no ano seguinte, com 644 pedidos. 
"Prosseguir com as atividades permite que não se tenha um patrimônio estagnado, 
fadado à depreciação", afirma Luis Cláudio Montoro, da Capital. 

 
Além da Dip Frangos, também foram mantidos em funcionamento a rede de 

distribuição de combustíveis Diplomata Petróleo (antiga Dial), que fatura em média R$ 
8 milhões por mês, e o jornal O Paraná, da RCK Comunicações, que ainda é deficitário. 
Ao todo, o grupo conta com cerca de mil empregados e obteve receita de R$ 42,4 

milhões em janeiro (último dado disponível), a maior parte com a Dip Frangos. 
 

Siderúrgica chinesa Baosteel diz que EUA violam regras da OMC 

30/05/2016 – Fonte: R7 
 

O grupo siderúrgico chinês Baosteel acusou os Estados Unidos nesta sexta-feira de 
quebrarem regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e prometeu apelar 

contra uma investigação feita pelo país contra a companhia. 
 

A empresa pediu ao governo chinês para tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar tratamento justo para o setor. 
 

Autoridades dos EUA lançaram na quinta-feira uma investigação sobre acusação feita 
pela United States Steel de que siderúrgicas chinesas, incluindo a Baosteel, roubaram 

segredos e fixaram preços, em mais recente episódio na briga comercial entre os dois 
países. 
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Dólar à vista oscila ante o real e sobe ante divisas no exterior 

30/05/2016 – Fonte: Jornal do Comércio 
 

O dólar à vista oscila ante o real neste início de sessão desta segunda-feira (30). 
Depois de abrir em queda, passou a subir levemente perante a moeda brasileira. 

Segundo um operador, houve um movimento de realização logo no início da sessão, 
após a moeda ter subido na sexta-feira com o discurso mais duro da presidente do 

Federal Reserve, Janet Yellen. A política, segundo ele, está sendo monitorada, mas 
não pesa por enquanto nos negócios. 
 

A incerteza no cenário político, sinalizada em boletim da clientes pela LCA Consultores, 
aumentou por causa de revelações que atingem novos atores do governo em exercício 

de Michel Temer. O atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano 
Silveira, foi flagrado em áudio fazendo críticas à Operação Lava Jato e orientando a 
defesa de Machado e do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). 

 
A conversa, gravada pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, ocorreu em 

uma reunião na casa de Renan no dia 24 de fevereiro, quando Silveira ocupava a 
função de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
 

Também no cenário político está a visita não prevista na agenda do presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar 

Mendes, ao presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Jaburu. 
 
A visita ocorreu na noite de sábado. Segundo as assessorias de Temer e de Mendes, 

o tema foi o orçamento da Justiça Eleitoral. Ambos negaram ter tratado de outros 
assuntos, como a análise das contas da campanha de 2014 que pode levar à cassação 

da chapa que elegeu Dilma Rousseff e o então vice. 
 
O volume de negócios é pequeno nesse início de sessão e tende a continuar assim. O 

motivo é o feriado nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Os americanos param hoje 
por causa do Memorial Day. Também não haverá negócios em Londres, por conta de 

um feriado bancário. 
 
No exterior, o dólar opera em alta ante o iene e a maioria das moedas emergentes e 

ligadas a commodities. O movimento ainda é uma reação ao discurso da presidente 
do Federal Reserve que sinalizou na sexta-feira que pode haver elevação dos juros em 

breve nos EUA, caso a economia do país continue a melhorar. 
 
Às 9h36min, o dólar à vista subia 0,09% e era cotado a R$ 3,6133. O contrato para 

junho subia 0,24% e era cotado a R$ 3,6145. 
 

Foton começa obras em Guaíba em julho 

30/05/2016 – Fonte: Jornal do Comércio 

 

 
 
As instalações que abrigarão possivelmente no segundo semestre de 2017 a linha de 

montagem dos caminhões da marca chinesa Foton começam a ser erguidas em julho 
na área em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os 150 hectares 
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comprados pela empresa Foton Aumark do Brasil, que tem como um dos principais 
acionistas e fundador o ex-ministro no governo de Fernando Henrique Cardoso e 
economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ficam na área destinada a uma fábrica 

de automóveis da Ford no fim dos anos de 1990. 
 

A previsão de início dos trabalhos foi feita pelo diretor de Assuntos Institucionais da 
Aumark, que representante a marca chinesa, Luiz Carlos Paraguassu, após ser 

assegurada a liberação do empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Bndes), que dependia da obtenção da escritura do terreno 
comprado do Estado. São R$ 80 milhões em um financiamento a ser repassado 

conforme o cronograma das obras pelo Banrisul.  
 

O empreendimento foi anunciado em 2013 pelo então governador Tarso Genro (PT). 
O aporte a empresa foi estipulado em R$ 250 milhões para montar uma estrutura com 
capacidade de montar 21 mil unidades ao ano - volume cogitado após 2019. Houve 

atrasos na liberação da área e também na tramitação do empréstimo, segundo a 
empresa. 

 
"Já temos R$ 8 milhões para abater do valor do Bndes", disse o diretor, referindo-se 
aos gastos que já ocorreram na preparação do terreno para receber os futuros 

pavilhões. Também está definido que a gaúcha Medabil montará a estrutura metálica 
das instalações onde serão colocados os maquinários das linhas de produção. 

Paraguassu acredita que todos os trabalhos - entre a fase de montagem e preparação 
das linhas - levará um ano e três meses.  
 

A unidade deve ocupar entre 150 e 200 trabalhadores. Este ano os acionistas da 
Aumark e mais os fabricantes chineses firmaram protocolo com o Estado para produzir 

vans e utilitários SUV em Guaíba. A largada da produção comercial na Região 
Metropolitana é esperada para fim do próximo ano. 
 

Paraguassu informou ainda a empresa também encerrou a negociação com 
fornecedores de peças e outros componentes para abastecer a montagem de unidades 

na fábrica da Agrale, em Caxias do Sul. Um acordo de dois anos entre a Aumark e a 
Agrale, que pode ou não ser usado completamente, prevê que a fabricação primeiro 
lá na unidade na Serra gaúcha, enquanto a sede em Guaíba não fica pronta. "Serão 

cerca de 30 fornecedores, entre nacionais e estrangeiros", informou o diretor. 
 

A montagem das chamadas pré-séries, que são caminhões para testar a linha, deve 
começar em junho ou, no máximo, em julho. A Agrale e técnicos das clientes, entre 
eles chineses, já estão em contato desde março. "Entregamos os componentes e eles 

(Agrale) entregam o caminhão montado." A partir de agosto, Paraguassu espera que 
os modelos para ir ao mercado estejam em linha. Serão 50 a 60 unidades montadas 

por mês, volume que segue uma escala crescente, mas que também será dosado pela 
situação de mercado.  

 
"Temos ainda unidades importadas em estoque para alimentar as revendas", disse o 
diretor. A Foton detém, segundo Paraguassu, 5% do mercado no Brasil. A Aumark terá 

um escritório em Caxias do Sul para dar suporte à operação com a Agrale. 
 

 
 
 

 
 

 
 



Centrais criticam pressa do governo e fecham proposta para Previdência 

30/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Contrárias à fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, centrais sindicais se 
reúnem nesta segunda-feira (30) para fechar a proposta que será entregue ao 
governo do presidente interino, Michel Temer. 

 
Na semana passada, o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro do 

Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmaram que o governo apresenta até o dia 3 de junho 
seu plano de reforma para estancar o deficit da Previdência, estimado em R$ 146 
bilhões em 2016. 

 
A pressa, no entanto, tem sido alvo de críticas. 

"Mandar o projeto daqui a 15 dias ou três meses não faz nenhuma diferença", diz 
Fabio Giambiagi, economista e especialista em Previdência. 
 

Para ele, o Congresso não discutirá a reforma antes de novembro. Entre junho e julho, 
existem as festas juninas e o recesso, que tiram os parlamentares de Brasília. Em 

agosto, a Olimpíada. Em setembro e outubro, eleições. 
 
"É um pouco temerário fazer reforma da Previdência às pressas", concorda Dávio 

Zarzana Jr, mestre em direito previdenciário e advogado do escritório Gueller & 
Vidutto. 

 
LEGALIZAÇÃO DO JOGO 
As três maiores centrais do país, CUT, Força Sindical e UGT, devem manter as 

propostas de reforma previdencial do Fórum das Centrais. 
 

Criado em 2010, o fórum é contra a idade mínima e defende a fórmula 85/95 sem 
progressividade. Para as centrais, o governo deve elevar a arrecadação para equilibrar 
o sistema. A Força Sindical defende, para isso, a legalização dos jogos de azar. 

 

Previdência deve mudar, mas trabalhador não precisa correr ao INSS 

30/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Para o governo do presidente interino Michel Temer (PMDB), a reforma da 
Previdência Social precisa ser feita "para ontem", e a criação de idade mínima para a 
aposentadoria de homens e mulheres –65 anos– deve ser a principal alteração (leia 

abaixo mais detalhes sobre o que deve mudar). 
 

A perspectiva tem preocupado brasileiros na faixa dos 50 anos, que já poderiam se 
aposentar ou estão perto disso. No entanto, a mudança não deve sair do papel tão 
cedo e, quando sair, não afetará todos os trabalhadores. 

 
Para mexer na Previdência, Temer tem que enviar ao Congresso projeto de emenda 

constitucional, que precisa ser aprovado por mais de 60% dos deputados e senadores 
em dois turnos. 
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Mesmo depois da aprovação, quem já tiver cumprido o tempo mínimo de contribuição 
exigido antes da reforma, mas ainda estiver trabalhando para fugir do fator 
previdenciário, por exemplo, não será afetado. 

 
Esse trabalhador tem o direito adquirido de se aposentar pelas regras mais brandas. 

Já os trabalhadores que tiverem só mais alguns anos na ativa pelas regras atuais 
devem ser enquadrados em uma regra de transição. 

 
O atual secretário da Previdência, Marcelo Caetano, disse recentemente que considera 
adequada uma transição que dure entre cinco e dez anos.  

 
Na última reforma da Previdência, em 1999, quando foi criado o fator previdenciário, 

a transição durou cinco anos, ou seja, o desconto foi um pouco menor para os 
trabalhadores que estavam a cinco anos de se aposentar. 
 

Na prática, portanto, o trabalhador não precisa sair correndo a um posto do INSS. 
 

PLANEJAMENTO 
Para quem ainda tem vários anos de trabalho pela frente, a recomendação de 
especialistas é planejamento. 

 
Trabalhadores autônomos, por exemplo, devem contribuir ao INSS pelo percentual da 

renda que efetivamente recebem. Assim, garantem que receberão benefício 
condizente com os ganhos da ativa. Quem tem carteira assinada já tem recolhimento 
proporcional ao rendimento. 

 
"O ideal é que as pessoas contribuam com um pouco mais que o mínimo quando 

puderem", recomenda o advogado Daisson Portanova. 
 
Já para quem recebe mais que o teto do INSS, de cerca de R$ 5.000 em 2016, é 

preciso poupar enquanto trabalha para compensar a futura redução no orçamento 
doméstico, segundo Fabio Giambiagi.  

 
Se o salário na ativa for de R$ 8.000, é preciso se preparar para ter os R$ 3.000 a 
mais por mês em economias. 

 
A sugestão pode passar por planos de previdência privada ou outros investimentos, 

como títulos públicos com vencimento de longo prazo. 
 
"Mas, em geral, não há sentido em querer ganhar mais quando aposentado do que o 

que ganhava antes. É preciso um planejamento financeiro associado", diz Giambiagi. 
Outra medida importante para evitar dor de cabeça é acompanhar se o empregador 

recolhe corretamente o INSS.  
 

Para isso, basta agendar atendimento no INSS por telefone (135) ou internet. Lá, será 
possível consultar dados e pedir uma senha para acessar o CNIS (Cadastro Nacional 
de Informações Sociais). 
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Citroën C3 ganha motor 1.2 flex de três cilindros; modelo parte de R$ 46,5 
mil 

30/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Citroën inicia sua renovação de motores com o lançamento do C3 1.2 Puretech. O 
carro está chegando às lojas com preço a partir de R$ 46,5 mil. 
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Com três cilindros e até 90 cv de potência, a nova opção teve o consumo reduzido em 
até 32% na comparação com o antigo 1.5, que deixa de ser fabricado. Os dados, que 
foram divulgados pela montadora, serão checados em breve no teste Folha-Mauá. 

O carro tem sistema de partida a frio que dispensa o uso do tanquinho.  
 
 
 

A linha 2017 do C3 não traz mudanças no desenho. Os principais itens de série das 

versões 1.2 são ar-condicionado, direção com assistência elétrica e sistema de som. 
Versões automáticas do compacto continuam equipadas com o motor 1.6 16v (122 

cv). 
 
Na Europa, o grupo PSA Peugeot Citroën oferece versões turbo do 1.2 Puretech. Essa 

tecnologia deve chegar ao mercado brasileiro: a empresa precisa melhorar os índices 
de consumo de seus carros para obter benefícios fiscais oferecidos pelo programa 

Inovar-Auto. 
 

Empresas parcelam verbas rescisórias de demitidos em até 60 vezes 

30/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Além de perder o emprego como consequência da recessão econômica, há 
trabalhadores enfrentando dificuldades para receber as verbas rescisórias: as 

empresas estão propondo a divisão em dezenas de parcelas do valor devido 
pela demissão. 
 

A gráfica Prol Editora, de Diadema (SP), por exemplo, demitiu 275 funcionários em 
dezembro e propôs parcelar as verbas rescisórias entre 25 e 60 vezes, com 

negociações na Justiça caso a caso. 
 
Procurada, a empresa não quis comentar. Já o Sindicato dos Trabalhadores Gráficos 

do ABC não respondeu aos pedidos de entrevista. 
 

Segundo Carlos Alberto do Nascimento, membro de uma comissão de funcionários 
desvinculada do sindicato, criada para negociar com a empresa melhores condições 
de pagamento, os poucos colegas que já tiveram sua ação na Justiça do Trabalho 

julgada aceitaram as condições. 
 

Segundo Nascimento, a empresa se comprometeu em dezembro a pagar uma ajuda 
de custo mensal de R$ 1.000, que seriam descontados da rescisão. "Isso durou até 
abril. Agora querem parcelar essa ajuda em quatro vezes." 

 
Nascimento diz, ainda, que a empresa entrou com pedido de recuperação judicial em 

16 de abril. 
 
SEM PREVISÃO LEGAL 

O juiz Samir Soubhia, titular da 22ª Vara do Trabalho do Fórum Ruy Barbosa, em São 
Paulo, afirma que o parcelamento das verbas rescisórias não está previsto nas leis 
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trabalhistas. "Não posso dizer que é legal porque não está previsto. Mas acontece 
porque é uma forma de o trabalhador receber o dinheiro." 
 

Especialistas da área trabalhista ressaltam ainda que é mais comum as empresas 
recorrerem ao parcelamento quando entram em recuperação judicial. 

 
Neste caso, a norma que regerá o acordo será a comercial e não a trabalhista, afirma 

o advogado Marcelo Mascaro Nascimento. 
 
"Desde o ano passado, as empresas têm recorrido a esse artifício. E não deve parar 

por aí. Estamos no meio da crise econômica e mais demissões devem acontecer", 
afirma o advogado. 

 
Esse é o caso das autopeças Arteb, na qual os 370 trabalhadores demitidos na unidade 
de São Bernardo do Campo (SP) aprovaram a proposta de pagamento das verbas 

rescisórias em até 15 vezes. 
 

Pelo acordo, quem tiver menos a receber terá a dívida quitada mais rapidamente. 
Procurada, a Arteb informou que não poderia dar declarações por estar em 
recuperação judicial. 

 
Já os 280 funcionários demitidos em dezembro do estaleiro Ecovix, do Grupo Engevix, 

em Rio Grande (RS), conseguiram receber o montante devido pela empresa em menos 
tempo. 
 

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos local, Benito de Oliveira 
Gonçalves, a empresa propôs dividir o valor em 10 vezes, mas ao final pagou em 4. 

"O Tribunal Regional do Trabalho intermediou a negociação e fechamos em menos 
tempo. A empresa afirmou que, se desembolsasse o valor total de uma vez, ficaria 
sem caixa para manter a operação do estaleiro." 

 
A Ecovix é a responsável pela produção de oito cascos replicantes para plataformas 

FPSO (Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência de Petróleo e 
Gás) destinadas ao pré-sal, além de três navios-sonda. 
 

Procurada, a empresa não respondeu aos pedidos de entrevista da reportagem. 
 

ENTENDA AS REGRAS 
O pagamento das verbas rescisórias deve ser realizado em até dez dias depois da 
dispensa do trabalhador se este não tiver cumprido o aviso prévio. Se o empregado 

tiver trabalhado o seu aviso prévio, a empresa deve pagar a rescisão no primeiro dia 
após a dispensa. Caso a empresa não pague nos prazos estabelecidos, ela recebe uma 

multa de um salário pelo atraso. 
 

Como o parcelamento da rescisão não está previsto na lei trabalhista, essa prática é 
considerada atraso e algumas empresas já pagam um salário a mais quando utilizam 
esse artifício. 

 
No entanto, se a multa por atraso não estiver contemplada no acordo entre empresa 

e funcionário, o trabalhador poderá requerer o valor na Justiça até dois anos após a 
assinatura da homologação. 
 

 
 

 
 
 

 



Gigafábrica da Tesla deve ser inaugurada no dia 29 de julho 

30/05/2016 – Fonte: Exame 
 

 
 
A Gigafábrica da Tesla tem data para ser inaugurada. De acordo com alguns veículos 

de mídia dos Estados Unidos, isso deve acontecer no dia 29 de julho. 
 

Na data, a Tesla e Elon Musk, seu CEO e fundador, devem receber pessoas em uma 
cerimônia. Entre os convidades estariam clientes e donos de carros da fabricante de 
veículos elétricos. 

 
A fábrica de baterias é essencial na visão da Tesla. Nela, seriam fabricadas, em larga 

escala, baterias elétricas--tanto para automóveis quanto as de uso domésticos, 
chamadas de PowerWall, que funcionam com energia solar. 
 

A própria fábrica, vale dizer, deve funcionar com energia solar e versões industriais da 
PowerWall. 

 
Com a fábrica, apelidada de Gigafábrica pela empresa, será possível produzir as 
baterias que devem ser usadas no Tesla 3. O carro foi anunciado recentemente pela 

empresa e é o veículo mais em conta vendido por eles. 
 

O Tesla 3 é tido como o veículo que pode popularizar o uso de carros elétricos no 
mercado. 
 

De acordo com a empresa, em 2020, a Gigafábrica será capaz de produzir mais 
capacidade de energia em forma de baterias do que todas as outras empresas 

produziam juntas em 2013. 
 
A fábrica fica localizada no estado de Nevada, nos Estados Unidos. 

 

Massa salarial da indústria se reduz em um terço em 5 anos 

30/05/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

 
 
A massa salarial dos trabalhadores da indústria do Grande ABC teve queda real 

(descontada a inflação) de 33,1% entre 2011 e 2015, segundo levantamento realizado 
pelo Diário com base em dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, 

encolheu em um terço durante os cinco anos do governo de Dilma Rousseff (PT), 
afastada por impeachment a partir deste mês, por 180 dias. 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/gigafabrica-da-tesla-deve-ser-inaugurada-no-dia-29-de-julho
https://www.teslamotors.com/gigafactory
http://www.exame.com.br/topicos/tesla
http://www.theverge.com/2016/5/29/11808002/tesla-gigafactory-grand-opening-july-29-2016
http://www.theverge.com/2016/5/29/11808002/tesla-gigafactory-grand-opening-july-29-2016
http://www.exame.com.br/topicos/elon-musk
http://www.exame.com.br/topicos/carros-eletricos
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1971492/massa-salarial-da-industria-se-reduz-em-um-terco-em-5-anos


Em números absolutos, o total dos rendimentos dos empregados no setor produtivo 
na região passou de R$ 902,9 milhões para R$ 804 milhões, o que representa perda 
de R$ 98,8 milhões. O deflator utilizado foi o INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor).  
 

A diminuição é consequência direta da redução nos postos de trabalho: nesse mesmo 
período, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE 

(Ministério do Trabalho e Emprego), 48,2 mil pessoas com carteira assinada foram 
demitidas da indústria. Os cortes, por sua vez, são provocados pelo desaquecimento 
da economia nacional e pelo cenário de insegurança por parte de investidores e 

consumidores. 
 

O resultado dessa equação é a alta ociosidade. segundo o Observatório Econômico da 
Universidade Metodista, as fábricas do Grande ABC encerraram 2015 utilizando apenas 
56% de sua capacidade instalada, o que é considerado extremamente baixo.  

 
“A saída para esse momento seria inovar. Porém, historicamente, essa não é uma 

característica da indústria brasileira, por ser muito mais de reprodução de um modelo 
pronto do que de criação de algo novo”, comenta o professor Sandro Maskio, 
coordenador do departamento de estudos. 

 
Além da falta de perspectiva atrelada à instabilidade política, outro cenário que 

prejudica a atividade fabril é a manutenção dos juros elevados: atualmente, a taxa 
básica, a Selic, está em 14,25% ao ano. Isso faz com que os fundos de aplicação 
fiquem bastante rentáveis. Torna-se, portanto, mais vantajoso investir no mercado 

financeiro do que correr riscos com produção. 
 

De acordo com a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), feita pela Fundação 
Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) e pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em dezembro do ano passado, 

24,93% de todos os ocupados na região estavam trabalhando na indústria. Entretanto, 
o peso dos salários pagos pelo setor produtivo é mais relevante: fechou 2015 sendo 

responsável por 38,81% dos rendimentos totais. 
 
“A indústria paga os salários mais altos. Portanto, os cortes nessa área provocam 

consequências nos setores de comércio e serviços, já que, com menos dinheiro em 
circulação, também cai a demanda nesses estabelecimentos”, comenta o economista 

César Andaku, do Dieese. 
 
Balanço da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo) mostra que o faturamento do varejo teve queda real de 3,3% 
no acumulado do primeiro bimestre de 2016 na comparação com o mesmo período do 

ano anterior, passando de R$ 2,501 bilhões para R$ 2,418 bilhões – R$ 82,5 milhões 
a menos. 

 
GERAL - A massa salarial total no Grande ABC retraiu 26,62% entre 2011 e 2015, 
considerando a inflação do período, que acumulou 33,19%, conforme o INPC. Em 

valores absolutos, o montante recebido pelos trabalhadores da região despencou de 
R$ 2,3 bilhões para R$ 2 bilhões: R$ 300 milhões a menos. 

 
População modifica hábitos de consumo 
Com menos dinheiro à disposição, a população tem de modificar os hábitos de 

consumo durante a crise econômica. Itens considerados supérfluos são rapidamente 
cortados da lista de compras. 

 
“Tive de mudar muitas coisas. Sair à noite e comer fora de casa, por exemplo, estão 
fora de cogitação”, relata Robson Silva, 39 anos, que está desempregado desde 2014 

após trabalhar por cerca de 15 anos na montadora Scania, de São Bernardo. “Está 



muito difícil arrumar emprego. Inicialmente, estava tentando algo na minha área, de 
logística. Mas, agora, parti para o que vier. E, ainda assim, não consigo. Às vezes, até 
chamam para entrevista, mas é uma oportunidade para 30 candidatos. Isso quando 

não cancelam a vaga”, lamenta. 
 

Silva diz ter diversos cursos técnicos na área e, apesar de a qualificação ser 
considerada fator de destaque, avalia que, durante o atual momento do País, pode ser 

um empecilho. “Imagino que os patrões pensem que, por ter um currículo melhor, o 
funcionário capacitado irá cair fora da empresa na primeira oportunidade quando o 
mercado melhorar.” 

 
Vendedora de loja de roupas femininas no Centro de Santo André, Elizabete Maria dos 

Santos, 51, viu o movimento cair drasticamente no estabelecimento. “Está vindo 
pouca gente. E as moças que vêm, estão gastando bem menos. Quem comprava três 
peças, hoje compra uma. E olhe lá. E ainda parcelam.” 

 
Ela salienta que, mesmo para valores pequenos, as clientes optam por dividir o gasto 

no cartão de crédito. Em loja de semijoias lê-se faixa: “Precisamos de clientes com ou 
sem alegria”. Questionada sobre o porquê dos dizeres, vendedora que prefere não se 
identificar diz que é fundamental inovar e chamar atenção. “Temos que fazer de tudo 

para atrair consumidores.” 
 

Crise para uns, oportunidade para outros. O comerciante Leandro Giraldi viu na 
recessão do País possibilidade de expandir os negócios. Proprietário de copiadora 
passou a vender listas com os contatos de agências de empregos no Grande ABC e no 

Estado a R$ 1,50 e R$ 5, respectivamente, além de tirar cópias de currículos a preços 
mais baixos que os da concorrência. “A procura aumentou muito nos últimos meses. 

Vem desde faxineiro a engenheiro”, garante. 
 

Termina amanhã prazo para MEIs declararem Simples 

30/05/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo 
 

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) devem fazer a Declaração Anual do 
Simples Nacional relativa ao ano-calendário 2015 até amanhã. O microempreendedor 
é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. 

Ele também pode ter um empregado contratado que receba um salário mínimo ou o 
piso da categoria. 

 
A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para que o 
trabalhador conhecido como informal possa se tornar um microempreendedor formal.  

 
Entre as vantagens oferecidas está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), que facilita os trâmites para abertura de conta bancária, pedido de 
empréstimos e emissão de notas fiscais. Com essas contribuições, o 

microempreendedor individual tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, 
auxílio doença, aposentadoria, entre outros. 
 

Quem perder o prazo, fica sujeito à multa de 2% ao mês, limitada a 20%, sobre o 
valor total dos tributos declarados ou o mínimo de R$ 50. A multa é emitida 

automaticamente e estará disponível junto com o recibo da declaração. 
 
O manual da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual está 

disponível na internet na página da Receita Federal.  
 

http://extra.globo.com/noticias/economia/termina-amanha-prazo-para-meis-declararem-simples-19395624.html


Comgás anuncia redução de tarifas para indústria, comércio e parte das 

residências 

30/05/2016 – Fonte: DCI 

 
A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), maior distribuidora de gás natural do 

Brasil, anunciou nesta quinta-feira redução na maior parte de suas tarifas, incluindo 
clientes da indústria e do comércio, em meio a preços mais baixos do petróleo. 

 
As novas tarifas, que passarão a valer a partir de 31 de maio, tiveram ajustes distintos, 
conforme o segmento de mercado e o volume de consumo. 

 
As tarifas de gás natural canalizado sofrerão redução para os segmentos comercial (de 

-8 por cento a -0,8 por cento), industrial (de -21 a 11,3 por cento) e cogeração (-17 
a -19 por cento, além de ligeira queda para residências que consomem mais de 10 
metros cúbicos/mês. 

 
Houve alta, no entanto, para clientes residenciais que consomem abaixo de 10 metros 

cúbicos/mês, com um aumento de 4,8 por cento para consumidores de 3 metros 
cúbicos/mês de consumo, e para o GNV (+2,2 por cento)- percentuais que se mantém 
abaixo da inflação, ressaltou a Comgás. 

 
As novas tarifas são válidas para os consumidores de gás natural em toda a área de 

concessão da Comgás, que compreende 177 municípios na região metropolitana de 
São Paulo, região administrativa de Campinas, Vale do Paraíba e Baixada Santista.  
 

O reajuste realizado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 
São Paulo (Arsesp) é resultado do alinhamento do custo de gás e repasse de valores 

acumulados na chamada conta-gráfica, que tiveram significativa redução em função 
da queda do preço do petróleo, que é a base para os preços do gás natural. 
 

"As novas tarifas anunciadas pela Arsesp reforçam a competitividade do gás natural, 

uma alternativa energética segura, eficiente e versátil", disse o diretor-presidente e 

de Relações com Investidores da Comgás, Nelson Gomes, em nota, ressaltando que 

se trata de uma excelente notícia para o setor produtivo. 

A Comgás, controlada pela Cosan, conta com 1.605.838 clientes residenciais, 15.096 

comerciais, 1.105 industriais e 26 de cogeração, além de 264 postos de combustíveis 

-a estimativa é de cerca de 100 mil motoristas com carro convertido para o uso de 

GNV. 

 

http://www.dci.com.br/industria/comgas-anuncia-reducao-de-tarifas-para-industria,-comercio-e-parte-das-residencias-id550990.html
http://www.dci.com.br/industria/comgas-anuncia-reducao-de-tarifas-para-industria,-comercio-e-parte-das-residencias-id550990.html

