
 

 

24 DE JUNHO DE 2016 

Sexta-feira 

 EM 2014, HAVIA 334,8 MIL EMPRESAS INDUSTRIAIS, OCUPANDO 8,8 MILHÕES 

 ITAMARATY QUER MUDAR REGRA PARA FAZER ACORDO SEM PAÍSES DO MERCOSUL 

 CENTRAIS SE OPÕEM A IDADE MÍNIMA E EQUIPARAÇÃO ENTRE HOMEM E MULHER NA 

PREVIDÊNCIA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA: ENTENDA QUAIS DEVEM SER AS PRINCIPAIS MUDANÇAS 

 VOLKSWAGEN RECICLA 98% DO RESÍDUO GERADO 

 MINISTRO REJEITA COBRANÇA DO INSS SOBRE EXPORTAÇÕES 

 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SE CONCENTRAM NO SUL E SUDESTE, DIZ 

IBGE 

 CONSUMIDORES ESPERAM INFLAÇÃO DE 10,5% EM 12 MESES A PARTIR DE JUNHO, 

APONTA FGV 

 SUL E SUDESTE PUXAM CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS EM 2016, DIZ SERASA 

 GOVERNO ESTUDA TAXA MÓVEL ATRELADA À INFLAÇÃO EM CRÉDITO AGRÍCOLA DE 

LONGO PRAZO 

 MEIRELLES: ECONOMIA VAI VOLTAR A CRESCER, MAS NÃO SERÁ DE UMA HORA PARA 

OUTRA 

 GOVERNO FLEXIBILIZA NORMAS PARA ELEVAR ATRATIVIDADE DE DISTRIBUIDORAS 

DE ENERGIA 

 IMAGENS VAZAM E REVELAM O NOVO MERCEDES-BENZ AMG GT R 

 BNDES APROVA TERMOS DA REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DA USIMINAS 

 THYSSENKRUPP E TATA SE APROXIMAM DE FUSÃO EM SIDERURGIA, DIZ REVISTA 

 MAXION WHEELS INAUGURA 2ª FÁBRICA DE RODAS DE ALUMÍNIO NO BRASIL 

 ARGENTINA E BRASIL CONTINUAM NEGOCIAÇÕES DIFÍCEIS PARA ESTENDER 

ACORDO AUTOMOTIVO 

 GERDAU CONCLUI VENDA NA ESPANHA E PARA DE PRODUZIR AÇO NA EUROPA 

 VOLKSWAGEN DIMINUI PRODUÇÃO DE LIXO NO PARANÁ 

 VOLKSWAGEN ACEITA PAGAR US$ 10 BI POR FRAUDE NOS ESTADOS UNIDOS 

 RENAULT USA IMPRESSÃO 3D PARA FAZER PEÇAS 
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 KIA PODE FECHAR O ANO COM QUEDA ACIMA DOS 35% 

 RENAULT CORTA R$ 6,5 MILHÕES AO TROCAR AEROPORTO PARA TRAZER PEÇAS 

 CHERY CONCEDERÁ LAYOFF PARA 180 EMPREGADOS EM FÁBRICA DE JACAREÍ 

 BRASILEIROS VALORIZAM CRESCIMENTO E SALÁRIO COMPETITIVO, DIZ PESQUISA 

 MERCOSUL É 'IMPORTANTE', MAS É PRECISO REDISCUTI-LO, DIZ TEMER 

 PASSAREDO DEMITE 300 EM RIBEIRÃO PRETO, DIZ SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS 

 GREVE NA PIRELLI ENTRA PARA O QUINTO DIA 

 RECEITA DA INDÚSTRIA ATINGE R$ 2,8 TRILHÕES EM 2014, DIZ IBGE 

 VOTORANTIM ABRE FÁBRICA DE CIMENTO NO PARÁ EM INVESTIMENTO DE R$ 860 

MI 

 ENTREVISTA: OMC tem o desafio de se tornar mais ágil e dinâmica, diz Roberto 

Azevêdo 

 LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PRECISA SER ATUALIZADA PARA AMPLIAR 

PROTEÇÃO AO CONHECIMENTO NO BRASIL 

 6 PONTOS FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR MAIS SEGURANÇA JURÍDICA ÀS 

EMPRESAS BRASILEIRAS 

 INDÚSTRIA LEVA AO MINISTÉRIO DA FAZENDA PROPOSTAS PARA RECUPERAÇÃO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

 GERDAU CONCLUI VENDA NA ESPANHA E PARA DE PRODUZIR AÇO NA EUROPA 

 ANALISTAS VEEM PERÍODO DE INCERTEZA E VOLATILIDADE COM BREXIT 

 VITÓRIA DO BREXIT DERRUBA AS BOLSAS EM TODO O PLANETA 

 POR QUE O DESEMPREGO CRESCEU 93% EM CURITIBA NESTE ANO? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 24/06/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,389 3,389 

Euro 3,769 3,771 
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Em 2014, havia 334,8 mil empresas industriais, ocupando 8,8 milhões 

24/06/2016 – G1 
 

Segundo IBGE, elas tiveram receita líquida de vendas de R$ 2,8 trilhões. 
Os gastos de pessoal alcançaram R$ 416,8 bilhões, ou 13,9% do total. 

 

  
 
Em 2014, o país tinha 334,8 mil empresas industriais nos setores de extrativa e 
transformação, informou a Pesquisa Industrial Anual (PIA), do Instituto Brasileiros de 

Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (24). No ano, elas ocupavam 
8,8 milhões de pessoas. 

 
Em relação a 2013, houve uma estabilidade no número de empresas, no entanto, houve 
queda no número de pessoas ocupadas de cerca de 200 mil. No ano, havia 9 milhões de 

ocupados nas empresas industriais. O valor adicionado delas atingiu R$ 783,1 bilhões em 
2014, informou o IBGE.  

 
Receita 
O total de receita líquida de vendas das empresas industriais alcançou R$ 2,8 trilhões, 

“liderado pelo desempenho das empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas, que 
prosseguiram apresentando a maior participação no total da indústria brasileira”. 

 
De acordo com a pesquisa, a receita líquida dessas empresas com 500 ou mais pessoas 

chegou a R$ 1,9 trilhão, ou 67,7% do total. Este percentual é inferior ao observado em 
2013, quando havia sido 68,5%. 
 

“As empresas pertencentes às outras faixas de pessoal ocupado, no entanto, registraram 
aumento relativo de participação no total da receita líquida de vendas”, observou o 

levantamento. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/em-2014-havia-3348-mil-empresas-industriais-ocupando-88-milhoes.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/


  
A PIA mostrou ainda que no valor da transformação industrial brasileira (R$ 1,1 trilhão), 
em 2014, as atividades com maior participação no total das indústrias extrativas e de 
transformação foram: fabricação de produtos alimentícios (15,3%); fabricação de coque, 

de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (9,4%); fabricação de veículos 
automotores, reboques e carrocerias (7,3%); e fabricação de produtos químicos (6,9%). 

 
Gastos 

Os gastos de pessoal alcançaram R$ 416,8 bilhões, ou 13,9% do total. Este resultado é 
semelhante ao observado no ano anterior, quando havia sido 14%. O total dos custos e 
despesas das empresas industriais em 2014 foi de cerca de R$ 3 trilhões. 

 

  
 
“O dispêndio com o consumo de matérias-primas respondeu por 40,5%, “destacando-se 
com o maior percentual na estrutura dos custos e despesas no ano, ainda que inferior ao 

registrado em 2013 (41,6%)”, informou a pesquisa. 
 

Já os investimentos realizados nas empresas industriais somaram R$ 216,3 bilhões em 
2014. Desse total, R$ 209,8 bilhões foram realizados por empresas com 30 ou mais 
pessoas ocupadas, e R$ 6,5 bilhões, ou 3%, pelas empresas com até 29 pessoas. 

 
“Em relação aos investimentos das empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas, o 

destaque, assim como em 2013, ficou por conta de máquinas e equipamentos industriais, 
que totalizou R$ 91,6 bilhões, e permaneceu com a maior participação no total dos 



investimentos, embora com perda relativa no período: de 43,3%, em 2013, para 42,3%, 
em 2014”, apontou a PIA. 
 

De acordo com a pesquisa, as aquisições de terrenos e edificações apontaram redução de 
15,7%, em 2013, para 13,6%, em 2014. 

 
Consumo 

O consumo de energia elétrica e combustíveis somaram R$ 69,2 bilhões no ano. Esse valor 
representa 2,3% do total. Já os pagamentos de serviços prestados por terceiros e 
consumos diversos para manutenção e reparação de máquinas e equipamentos somaram 

R$ 95,5 bilhões, ou 3,2% do total. 
 

Itamaraty quer mudar regra para fazer acordo sem países do Mercosul 

24/06/2016 – Folha de S. Paulo 
 

O Ministério das Relações Exteriores discute a possibilidade de revogar uma decisão 
do Mercosul, para permitir que o Brasil possa negociar acordos bilaterais de livre-

comércio de forma independente, sem os outros membros do bloco. 
 
A decisão, de 2000, estabelece o compromisso dos membros do Mercosul de negociar 

de forma conjunta os acordos comerciais que incluem preferências tarifárias com 
terceiros países. 

 
O Brasil, por meio do Mercosul, assinou apenas três acordos bilaterais de livre-
comércio – com Egito, Palestina e Israel, o único que está em vigor. O chanceler José 

Serra defende que o Brasil "flexibilize" o Mercosul para fechar acordos. "Vamos 
multiplicar desinibidamente os acordos bilaterais", afirmou. 

 
Existe a percepção de que a negociação com a UE (em discussão desde 1999) não 
avançou por causa de resistência da Argentina. 

 
"O ministro intensificou o debate [sobre a decisão 32 do Mercosul, que trata do tema] 

e a questão adquiriu nova urgência", diz uma fonte envolvida na discussão. 
 
Os alvos para possíveis acordos bilaterais são Canadá, Japão, Coreia e EFTA (bloco 

formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein). 
 

 Filipe Campoi/Editoria de Arte  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1785036-itamaraty-quer-mercosul-flexivel-para-destravar-acordos-comerciais.shtml


Para revogar a decisão 32, é necessária aprovação dos quatro membros plenos do 
Mercosul. Paraguai e Uruguai são grandes defensores da iniciativa e sempre 
reivindicaram a possibilidade de fecharem acordos bilaterais de forma independente. 

 
Na semana passada, o chanceler uruguaio, Rodolfo Nin Novoa, disse que Uruguai e 

China "estão trabalhando fortemente" para fechar um acordo de livre-comércio. 
 

"Nós preferiríamos negociar em conjunto [com o Mercosul], mas temos algumas 
dificuldades, inclusive porque o Paraguai tem relações diplomáticas com Taiwan." 
 

Já a Argentina resiste à ideia. Mas, na visão do governo brasileiro, caso o país, Uruguai 
e Paraguai se unam pela revogação da decisão 32, será politicamente insustentável 

para a Argentina se opor. 
 
RESISTÊNCIAS 

Há resistências no Ministério do Desenvolvimento e entre empresários. Caso a decisão 
seja revogada, outros países do Mercosul também poderão fechar acordos bilaterais 

de forma independente. Então, por exemplo, a Argentina poderia fechar um acordo 
com a China e reduzir ou zerar a tarifa para produtos que o Brasil também exporta. 
Setores como calçadista e de máquinas, grandes exportadores para a Argentina, 

poderiam perder mercado. 
 

A Fiesp se opõe à flexibilização do Mercosul. "Diferentemente do governo Kirchner, o 
novo governo [Mauricio Macri] é tão ambicioso em negociações quanto nós, não há 
necessidade de flexibilizar o Mercosul, isso vai apenas criar animosidade com a 

Argentina", diz Thomaz Zanotto, diretor de relações internacionais da Fiesp. 
 

A Argentina foi um obstáculo em muitos estágios da negociação entre União Europeia 
e Mercosul, embora, ultimamente, a resistência maior venha de países como Irlanda, 
França e Polônia, por causa de produtos agrícolas. 

 
Dentro do Itamaraty, há certo ceticismo sobre a real disposição da Argentina de abrir 

seu mercado em um momento delicado como o atual, mesmo depois de declarações 
positivas do presidente Macri. 
 

A CNI (que reúne a indústria) é cautelosa. "É preciso entender exatamente como serão 
essa flexibilização e os impactos para o futuro da Tarifa Externa Comum, pois hoje ela 

nos garante uma reserva de mercado", diz o diretor da CNI Carlos Abijaodi. 
 
Para parte do empresariado, em vez de liberar os países para negociarem acordos 

individualmente, seria melhor que os membros do Mercosul pudessem negociar em 
conjunto mas com prazos diferentes para a eliminação de tarifas. "Se mexerem com 

a Tarifa Externa Comum, acabam com os únicos mercados cativos que temos no 
mundo", diz uma fonte da indústria. 

 
- 
SAÍDA PELO EXTERIOR 

Brasil pretende negociar acordos comerciais bilaterais sozinho, sem os outros parceiros 
do Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai) 

 
O que o Brasil pretende com essa decisão? 
Ao revogar a decisão 32 do Mercosul, o país poderia negociar sozinho acordos bilaterais 

que envolvam tarifas, e não em conjunto com o bloco. 
 

Qual a vantagem? 
Teoricamente, o Brasil poderia fechar com mais facilidade acordos comerciais com 
outros países. As negociações entre Mercosul e União Europeia, por exemplo, se 

arrastam desde 1999 –demandas do próprio Brasil e da Argentina foram alguns dos 
motivos para que um acordo ainda não tenha sido fechado. 



Qual a desvantagem de negociar separadamente? 
Primeiro porque há uma implicação geopolítica: o Mercosul, com a autorização de 
acordos fora do bloco, poderia ser esvaziado. Além disso, em conjunto, o Mercosul 

tem mais força para conseguir suas demandas nas negociações, especialmente os 
países menores. Outra questão é que o Brasil também poderia ficar enfraquecido 

comercialmente nos países do Mercosul, onde hoje ainda é muito forte. 
 

Como estão as exportações hoje? 
Elas estão praticamente estáveis em relação às do ano passado (comparando os 
períodos de janeiro a maio): com queda de 1,6%. Porém, acumulam quatro anos 

seguidos de declínio. Na comparação com os cinco primeiros meses de 2012, quando 
as vendas externas atingiram o seu pico, o recuo atual é de 25%. 

 
Mas a culpa não é da China? 
Em parte. Na comparação com o seu auge, em 2014, as exportações brasileiras para 

a China estão, em valor, 18% menores (período de janeiro a maio). Porém, em relação 
ao ano passado, elas recuperaram parte das perdas: alta de 14%. Ou seja, o Brasil 

está diminuindo suas vendas para vários outros mercados (como EUA, Alemanha e 
Reino Unido). 
 

Centrais se opõem a idade mínima e equiparação entre homem e mulher na 

Previdência 

24/06/2016 – Gazeta do Povo 
 

 
 
As centrais sindicais que discutem com o governo a proposta de reforma da 

Previdência são contra estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria e também 
não concordam em igualar as regras de acesso para homens e mulheres. Esses são 

obstáculos que o governo buscará superar na reunião marcada para a próxima terça 
feira (28) no Palácio do Planalto. 
 

“A elevação da idade prejudica a população mais pobre”, afirmou o diretor financeiro 
da Central Geral de Trabalhadores do Brasil (CGTB), Juvenal Pedro Cim. Os jovens de 

baixa renda, explicou ele, começam a trabalhar mais cedo do que a média das pessoas 
que ingressam no mercado de trabalho, atualmente em 22 anos. “Essa idade é a em 
que as pessoas mais qualificadas começam a trabalhar” disse. 

 
 “Do jeito que o governo faz, parece que o déficit da Previdência é culpa do 

trabalhador” , comentou Miguel Torres, dirigente da Força Sindical. A central considera 
que a adoção da fórmula 85/95 já resolveu a questão da idade mínima. Do ponto de 
vista do governo, porém, ela é insuficiente. 

 
A ideia de aproximar a regra de acesso à aposentadoria de homens e mulheres, outro 

pilar da reforma pretendida pelo governo, também não agrada. “Do ponto de vista da 
demografia e da longevidade, essa ideia pode fazer sentido”, afirmou o presidente da 
União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah. “Mas enquanto não houver 

igualdade de oportunidades, sou contra.” 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/centrais-se-opoem-a-idade-minima-e-equiparacao-entre-homem-e-mulher-na-previdencia-8rayu2u6v1uql11ig33lepolo
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/centrais-se-opoem-a-idade-minima-e-equiparacao-entre-homem-e-mulher-na-previdencia-8rayu2u6v1uql11ig33lepolo
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/entenda-como-funciona-o-novo-sistema-de-aposentadoria-aic8nztr7s3bb7bttwhmvqhsk


O governo dispõe de dados segundo os quais a diferença salarial entre homens e 
mulheres que estão ingressando agora no sistema é de apenas 1%. Mas os 
sindicalistas apontam para outros fatores que colocam as mulheres numa situação 

diferente, como a jornada tripla de trabalho, a discriminação e o assédio. 
 

Como linha geral, as centrais que negociam com o governo sugerem a adoção de 
medidas que não prejudiquem o trabalhador, como a tributação do agronegócio, a 

reversão das desonerações, o fim de isenções dadas a entidades filantrópicas e a 
criação de um Refis mais atraente, que permita recuperar rapidamente um estoque de 
R$ 236 bilhões em dívidas com a Previdência Social.  

 
Elas entendem que, com a adoção dessas medidas, o rombo ficará menor. Aí será hora 

de discutir a reforma, sem a necessidade de medidas tão duras. A UGT tem ainda uma 
proposta à parte, que é criar uma contribuição semelhante à CPMF para financiar a 
Previdência. “Mas seria um incentivo à formalização, porque a conta salário seria 

isenta”, explicou Patah.  
 

Reforma da Previdência: entenda quais devem ser as principais mudanças 

24/06/2016 – Gazeta do Povo 

 
 

O governo já começou a formatar sua proposta de reforma da Previdência e deverá 
apresentar um “esqueleto” das medidas em reunião com sindicalistas na próxima 

semana.  
 
As mudanças em estudo pelo governo serão concentradas em cinco grandes temas, e 

para cada um deles há um conjunto de opções a serem discutidas com os 
trabalhadores para formar uma proposta conjunta: pensão por morte, idade média de 

aposentadoria, diferença de regimes entre homens e mulheres, previdência dos 
servidores públicos e o novo tratamento ao agronegócio. 
 

Confira abaixo o que pode mudar: 
 

Revisão de benefício para o agronegócio 
Entre as alternativas que serão apresentadas está a possibilidade de cobrar, das 
empresas exportadoras do agronegócio, alguma contribuição patronal ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). 
 

Atualmente, essas empresas, se concentram suas vendas ao exterior, não precisam 
recolher a contribuição. É o único setor da economia a ter esse tratamento, segundo 
técnicos que trabalham na proposta. Quando a venda é para o mercado interno, pagam 

uma alíquota de 2,6% sobre o faturamento. 
 

A tributação extra sobre o agronegócio integra o conjunto de medidas destinado a 
atacar o déficit da Previdência no setor rural, que responde pela maior parte do déficit 

do sistema como um todo.  
 
No caso das aposentadorias rurais, além da contribuição do agronegócio, o governo 

examina a situação dos pequenos proprietários, como os que lidam com agricultura 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reforma-da-previdencia-entenda-quais-devem-ser-as-principais-mudancas-2zejweof5ww5rbk7mr0cqgf64


familiar. Hoje, eles contribuem só quando comercializam sua produção. Quando não 
há venda, eles não precisam recolher ao INSS. Essa é uma situação que, do ponto de 
vista dos técnicos, deve ser avaliada.  

 
Pensão por morte 

No caso das pensões por morte, uma ideia é retomar a proposta, discutida no ano 
passado mas descartada pelo Congresso Nacional, de limitar os benefícios pagos a 

pensionistas do funcionalismo público. A regra poderá ser parecida com a adotada no 
INSS: o valor seria um porcentual do salário, acrescido de uma parcela variável 
conforme o número de dependentes. 

 
Idade mínima e tempo de contribuição 

A idade mínima de 65 anos, defendida por muitos integrantes da equipe econômica, é 
apenas uma das possibilidades que deverão ser apresentadas aos sindicalistas. O 
objetivo é elevar a idade média das pessoas ao aposentar-se. 

 
Há propostas também para aproximar as regras de aposentadoria de homens e 

mulheres. Hoje, o tempo mínimo de contribuição para homens é de 35 anos e para as 
mulheres, de 30 anos. Mas elas vivem mais, segundo mostram os números. 
 

Servidores públicos e privados 
O governo quer, ainda, aproximar as regras das aposentadorias de servidores públicos 

das de trabalhadores da iniciativa privada. Quer, também, incentivar os estados a 
criarem seus próprios fundos de aposentadorias. 
 

Piso 
No momento, não está sobre a mesa a discussão do piso de benefícios, hoje 

equivalente a um salário mínimo. Essa é uma ideia que circula na equipe econômica. 
Da mesma forma, não está em exame desvincular benefícios sociais, como o da Lei 
Orgânica de Assistência Social (Loas), pago a idosos e deficientes de baixa renda, do 

piso salarial nacional. 
 

Volkswagen recicla 98% do resíduo gerado 

24/06/2016 – Bem Paraná 
  

 
 

Luis Fernando Pinedo, Plant Manager da fábrica da Volkswagen no Paraná, divulgou 
a redução de 80% da destinação de resíduos para aterros industriais nos primeiros 
cinco meses de 2016, em relação ao mesmo período de 2015.  

 
Desde o final do ano passado, todos os meses, aproximadamente 15 toneladas do 

lodo, gerado a partir do tratamento do esgoto sanitário e industrial, são encaminhadas 
para a indústria cimenteira, onde o material é utilizado no processo de fabricação do 
cimento.  

 
A iniciativa foi implementada após meses de pesquisas realizadas por engenheiros da 

fábrica, que analisaram diversas alternativas para reduzir o envio de resíduos para 
aterros industriais. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/450381/volkswagen-recicla-98-do-residuo-gerado


 
Sérgio Maeoka 
 
NISSEI COMEMORA 30 ANOS COM INVESTIMENTOS 

Sérgio Maeoka, presidente da paranaense Nissei, sétima maior rede de farmácias do 
Brasil, está completando este mês 30 anos de atividades com a expansão da sua rede 

de lojas e evolução do seu modelo de negócio.  
 

Apostando cada vez mais no conceito internacional dedrugstore e tendo 
como benchmarking as redes CVS e Walgreens, a companhia está ampliando a área 
de autoserviço, com um mix maior de produtos de conveniência. Para readequar suas 

lojas ao novo modelo de negócio, reforçar sua infraestrutura e ampliar a rede, com a 
inauguração de 20 novas unidades neste ano, a Nissei está investindo R$ 35 milhões. 

 

Ministro rejeita cobrança do INSS sobre exportações 

24/06/2016 – Bem Paraná 

 
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, rejeitou hoje (23) a proposta de cobrar INSS 

das empresas exportadoras do agronegócio. A proposta é estudada como parte da 
reforma da Previdência Social que está sendo preparada pelo governo do presidente 
interino Michel Temer.  

 
A ideia de cobrar contribuições à Previdência Social já era discutida durante o governo 

Dilma Rousseff, e foi abraçada pela equipe econômica do governo interino. O potencial, 
de acordo com o grupo de trabalho que estuda a reforma previdenciária, é de que a 
medida possa dobrar a contribuição do setor rural ao INSS, hoje de R$ 7 bilhões. As 

informações são da Agência Brasil.  
 

Sindicalistas que participam das discussões sobre a reforma previdenciária também 
defendem a medida como uma fonte de recursos capaz de amenizar a perda de direitos 
do conjunto completo dos trabalhadores.  

 
As empresas exportadoras do agronegócio são hoje as únicas que têm sua mão de 

obra isenta, por lei, do pagamento da contribuição do INSS. “Notícias publicadas 
ontem dizem que o governo quer mexer nisso. Não sei que área do governo pretende 
taxar o agronegócio de exportação na alíquota do INSS ou coisa parecida. Não posso 

concordar com isso, nós não podemos concordar”, disse Maggi durante audiência 
pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.  

 
Acrescentou ter se reunido ontem (22) -por mais de quatro horas- com Temer e outros 
ministros do setor produtivo para discutir propostas que possam injetar entusiasmo 

na economia, sem nenhuma menção à sugestão de taxar INSS ao agronegócio. 
 “Ontem, nessa reunião com todos os ministros dessas áreas [produtivas], ninguém 

deu essa sugestão. Isso não é um entusiasmo, é um balde de água fria em todo 
mundo”, afirmou.  

 
Maggi disse que o governo pretende vender ativos de armazenamento da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) e reduzi-la ao papel de regulador do mercado. “A 

Conab vai ficar mais na regulação e comprar armazenagem do setor privado, quando 
precisar”, disse ele.  

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/450320/ministro-rejeita-cobranca-do-inss-sobre-exportacoes


O ministro defendeu, ainda, a proposta de expandir a permissão para que cidadãos 
estrangeiros comprem terras no Brasil. Hoje, a compra de terras por estrangeiros é 
limitada por lei. Blaggi viaja em breve para os Estados Unidos, onde afirmou que 

assinará o acordo para a abertura dos mercados de carne entre os dois países. 
 

Produção e distribuição de energia se concentram no Sul e Sudeste, diz IBGE 

24/06/2016 – Bem Paraná 

 
Superar as desigualdades e atender a demanda energética em um país continental 
como o Brasil são os principais desafios a serem superados no sistema de distribuição, 

conclui estudo divulgado nesta quinta-feira (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). As informações são da Agência Brasil.  

 
O documento sinaliza concentração excessiva da produção, distribuição e logística 
energética nas regiões Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste. No Sudeste, por 

exemplo, o Rio de Janeiro responde por quase 70% de toda a produção de petróleo 
(68,4%) e por 34,8% da produção de gás natural; o Espírito Santo é responsável por 

16,3% da produção de petróleo e São Paulo, (7,2%).  
 
Na produção de gás natural, Rio de Janeiro lidera com 34,8% da participação, seguido 

por Espírito Santo (14,9%) e São Paulo (13,1%). Das 17 refinarias que integram o 
Parque Nacional de Refino, sete delas ficam no Sudeste: São Paulo (5) e Rio de Janeiro 

(2). O Rio Grande do Sul também tem duas refinarias.  
 
A concentração indica que 39% da capacidade de refino no Brasil estão no interior de 

São Paulo, 10,9% no Rio de Janeiro e 9,3% no Rio Grande do Sul. Assim, as regiões 
Sul e Sudeste reúnem 59,2% da capacidade de refino no Brasil.  

 
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA O estudo do IBGE tem como meta apresentar e analisar 
os padrões espaciais (distribuição geográfica) da logística da energia no Brasil, desde 

a produção, passando pela distribuição, até chegar ao consumo de todas as formas de 
energia produzidas: petróleo, gás natural, biocombustíveis e energia elétrica aí 

compreendidos fontes hidroelétricas, termoelétricas, eólica e fotovoltaica.  
 
Como agravante às dificuldades decorrentes da diversidade da grandeza geográfica do 

território brasileiro, figuram a questão da distribuição desigual das atividades 
econômicas, com suas respectivas demandas energéticas, e a necessidade de 

disponibilizar esses recursos em um país de dimensões continentais.  
 
Em entrevista à Agência Brasil, Marcelo Paiva da Motta, um dos responsáveis pelo 

planejamento e coordenador da pesquisa, disse que o estudo procurou enfatizar o lado 
territorial, o padrão espacial (distribuição geográfica) das infraestruturas de produção 

existentes e também a distribuição dos insumos energéticos.  
 

Em termos gerais, a gente repara que a distribuição espacial dessas estruturas de 
produção e a distribuição dos insumos energéticos são determinadas, em primeiro 
lugar, pelas condições técnicas de sua produção e dos determinantes naturais. 

 
As jazidas têm uma ocorrência natural e puxam a estrutura de distribuição para perto 

delas, da mesma forma que a geração da energia elétrica vai seguir a localização das 
bacias hidrográficas, que têm o potencial de transformar aquela energia hidráulica em 
energia elétrica. 

 
PRÉ-SAL A pesquisa do IBGE mostra, também, o crescimento da participação do pré-

sal na produção de petróleo (que chegou a 21,9% em 2014); a liderança absoluta do 
Rio de Janeiro como produtor de petróleo (68,4% da produção) e gás natural (34,8%); 
mas sinaliza, também, a dependência externa do país no consumo de derivados de 

petróleo e gás natural.  

http://www.bemparana.com.br/noticia/450269/producao-e-distribuicao-de-energia-se-concentram-no-sul-e-sudeste-diz-ibge


Com base em dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), por exemplo, o estudo 
comprova que o país importou, em 2014, 47,6 mil metros cúbicos por dia (m3/dia), o 
equivalente a 299,8 mil barris/dia de derivados de petróleo, principalmente óleo diesel, 

gasolina e nafta; e outros 17,4 bilhões de metros cúbicos (m3) de gás natural no 
mesmo ano.  

 
A pesquisa indica, ainda, que 92,5% do volume de produção do petróleo no Brasil 

ocorrem em ambiente marinho e apenas 7,5% no continente. Em termos absolutos, 
no entanto, 841 poços produtores de petróleo e gás natural situam-se no mar e 8.263 
ficam no continente.  

 
O estudo ratificou a condição do Rio de Janeiro como o maior produtor de petróleo no 

Brasil, chegando a responder na época [da pesquisa] por quase 70% de toda a 
produção de petróleo. “Este percentual equivale a mais de quatro vezes a produção 
do segundo colocado, o Espírito Santo, com 16,3%. Todos os outros estados 

produtores somados chegam a 8,1% do total da produção no país”, enfatizou.  
 

GÁS NATURAL O IBGE constatou que a produção de gás natural é um pouco menos 
concentrada no mar do que a do petróleo. Segundo o estudo, são 73,3% de origem 
marítima, contra 26,7% da produção terrestre, sendo que, no pré-sal, já representa 

19,6% do total extraído no país (31,9 bilhões de m3, em 2014).  
 

A produção do Rio de Janeiro (34,8%) representa mais que o dobro da produção do 
segundo colocado, o Espírito Santo, que extrai 14,9%. Amazonas (14,7%) e de São 
Paulo (13,1%) também detêm produções significativas.  

 
Geralmente associado às reservas de petróleo - os campos de produção de petróleo 

são basicamente os mesmos que produzem o gás -, a distribuição geográfica do 
volume produzido de gás natural tem algumas diferenças em relação às maiores áreas 
produtoras de petróleo.  

 
PREDOMÍNIO MARÍTIMO Do mesmo modo que ocorre com a produção de petróleo, a 

maior parte do volume produzido de gás natural tem predomínio de origem marítima 
(73,3%), contra 26,7% de origem terrestre. A produção de gás natural no pré-sal 
representava, em 2014, apenas 19,6% do total extraído no Brasil, proporção 

levemente menor que a do volume de petróleo extraído dessa camada (21,9%).  
 

Neste caso, além da incipiência da produção, deve-se considerar o fato de haver maior 
produção de gás natural em áreas continentais em relação ao petróleo, além de todas 
as áreas terrestres se situarem fora do polígono do pré-sal.  

 
O Rio de Janeiro é também o maior produtor de gás natural do país, totalizando 34,8% 

do volume nacional. A produção de gás natural do Estado representa mais que o dobro 
dos números do Espírito Santo, o segundo em extração do produto.  

 
Por ter o seu escoamento muito mais dependente do transporte dutoviário, do que o 
de petróleo e seus derivados, a malha de gasodutos do país é bastante extensa, e há 

alguns deles que percorrem centenas de quilômetros mar adentro para alcançar 
determinadas plataformas e campos de produção.  

 
O Brasil não é autossuficiente na produção de gás natural, necessitando de um volume 
significativo de importações para suprir a demanda interna. Em 2014, o volume 

importado foi pouco mais de 17 bilhões de metros cúbicos. Dois tipos de infraestrutura 
cumprem papel fundamental nessa importação: o gasoduto Brasil-Bolívia, que 

transporta o produto do país vizinho para ser comercializado no Brasil, percorrendo 
quase a totalidade de Mato Grosso do Sul e São Paulo; e as unidades de regaseificação 
de gás natural.  

 



REFINARIAS A lógica da concentração e da desigualdade do sistema energético 
brasileiro pode ser avaliada quando se analisa o Parque de Refino. Das 17 refinarias 
existentes, cinco ficam em São Paulo, que responde por 39% da capacidade de 

processamento de petróleo do país. Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul possuem 
duas refinarias cada um, respectivamente 16,1%, 10,9% e 9,3% de capacidade de 

refino.  
 

Enquanto o Centro-Oeste não tem nenhuma unidade de refino, o Norte conta com a 
unidade de Manaus. É fato que a maioria delas encontra-se mais perto da costa. E que 
há uma certa proximidade entre as principais áreas de produção de petróleo e as 

refinarias.  
 

Portanto, apenas 10 das 27 unidades da Federação abrigam refinarias”. Embora o 
Estado de São Paulo seja o maior produtor nacional de derivados de petróleo, nenhuma 
refinaria se localiza na capital paulista -a com maior capacidade de refino no país é a 

Refinaria de Paulínia - situada no município de mesmo nome, totalizando 433 997,7 
barris/dia. 

 

Consumidores esperam inflação de 10,5% em 12 meses a partir de junho, 

aponta FGV 

24/06/2016 –Paraná Online 
 

A mediana da inflação esperada pelos consumidores nos próximos 12 meses ficou em 
10,5% em junho, ante 10,3% em maio, informou na manhã desta sexta-feira, 24, a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), que divulgou o Indicador de Expectativas 

Inflacionárias dos Consumidores. Com o avanço de 0,2 ponto porcentual (p.p.), foi 
quebrada uma sequência de três quedas no indicador. 

 
Em nota, a FGV destacou que a alta de 0,2 p.p. está dentro da margem de erro 
estatístico e pode ter sido influenciada pelo "aumento anormal nos preços dos 

alimentos in natura" em maio.  
 

"Outro ponto que merece destaque é o aumento de 0,7 p.p. nas previsões de inflação 
dos consumidores no Rio de Janeiro, que pode estar refletindo uma expectativa de 
aumento de preços em virtude dos jogos Olímpicos que acontecerão na cidade", diz a 

nota distribuída nesta manhã. 
 

Em 2015, o IPCA, índice oficial de inflação, subiu 10,67%, a maior alta de preços desde 
2002. No resultado prévio de junho, o IPCA-15 apontou avanço de 8,98% em 12 
meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
Segundo a FGV, a maior elevação ocorreu na faixa de renda mais baixa, com alta de 

0,6 p.p., alcançando 11,3%, o nível mais alto entre as quatro faixas pesquisadas. 
 

"Considerando-se a distribuição de respostas, menos da metade dos consumidores 
pesquisados esperam inflação superior a 10% nos próximos 12 meses pela segunda 
vez consecutiva", diz a nota. A FGV destacou que, antes de maio, isso não ocorria 

desde novembro de 2015. 
 

O Indicador de Expectativas Inflacionárias dos Consumidores é calculado com base em 
dados obtidos no âmbito da Sondagem do Consumidor da FGV, que coleta 
mensalmente informações de mais de 2,1 mil brasileiros em sete das principais capitais 

do País. Cerca de 75% desses entrevistados respondem aos quesitos relacionados às 
expectativas de inflação 

 
 
 

 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962980/?noticia=CONSUMIDORES+ESPERAM+INFLACAO+DE+105+EM+12+MESES+A+PARTIR+DE+JUNHO+APONTA+FGV
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962980/?noticia=CONSUMIDORES+ESPERAM+INFLACAO+DE+105+EM+12+MESES+A+PARTIR+DE+JUNHO+APONTA+FGV


Sul e Sudeste puxam criação de novas empresas em 2016, diz Serasa 

24/06/2016 – Paraná Online 
 

As regiões Sul e Sudeste são as principais responsáveis pelo aumento no surgimento 
de novas empresas no Brasil nos primeiros quatro meses do ano. De janeiro a abril, 

674.975 novos negócios foram criados no País, alta de 4,1% em relação a igual período 
de 2015 e o maior nível desde 2010, segundo levantamento divulgado nesta quinta-

feira, 23, pela Serasa Experian. 
 
No entanto, por região, apenas Sul e Sudeste apresentaram expansão, de 1,8% e 

4,8%, respectivamente. Entre as demais regiões, que registraram queda, o Centro-
Oeste teve o maior recuo: 6,5%. O Nordeste teve o segundo pior desempenho, com 

retração de 5,7%, à frente da região Norte, onde o número de empresas criadas caiu 
3,5% no acumulado do ano até abril. 
 

A maior parte das empresas criadas foi, mais uma vez, formada por 
microempreendedores individuais (MEIs), dessa vez em nível ao superior do ano 

passado. Nos quatro primeiros meses deste ano, os MEIs representaram 80,1% dos 
novos negócios, contra 72,1% em 2015 e, numa comparação mais distante, 42,4% 
em 2010. 

 
Economistas da Serasa afirmam que esta maior participação dos MEIs é resultado do 

aumento do desemprego, que impulsiona trabalhadores desempregados a buscarem 
alternativas para geração de renda. 
Publicidade 

 
O setor de serviços continuou sendo o mais procurado pelos empreendedores, com a 

abertura de 425.026 novas empresas no primeiro quadrimestre de 2016, o equivalente 
a 63,0% do total de novos negócios.  
 

Em seguida, 192.002 empresas comerciais (28,4% do total) surgiram nos quatro 
primeiros meses do ano e, no setor industrial, foram abertas 56.266 empresas (8,3% 

do total). 
 
Inadimplência 

Apesar do maior número de negócios criados no Brasil, a crise tem elevado a 
inadimplência das empresas em operação no País.  

 
Outra pesquisa da Serasa, divulgada no início do mês, mostrou que, em abril, mais da 
metade das empresas brasileiras estava inadimplente. 

 
São 4,4 milhões de companhias com dívidas em atraso, de um total de cerca de 8 

milhões de negócios em atividade.  
 

Esse índice é recorde - a marca anterior tinha sido batida em junho do ano passado, 
quando 3,8 milhões de empresas estavam inadimplentes. O total das dívidas soma R$ 
105,6 bilhões. 

 
O levantamento aponta ainda que, do total de companhias inadimplentes, 45,2% são 

comerciais (lojas de vestuário, concessionárias, lojas de eletrônicos, entre outros), 
45% são do segmento de serviços (bar, restaurante, salões de beleza, turismo, entre 
outros) e 8,9% são indústrias. 

 
O Sudeste é a região que concentra a maioria das empresas com dívidas em atraso 

do país: 51%. Em segundo lugar aparece o Nordeste, com 17,9%, seguido do Sul 
(16,6%), Centro-Oeste (8,9%) e Norte (5,7%). 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962870/?noticia=SUL+E+SUDESTE+PUXAM+CRIACAO+DE+NOVAS+EMPRESAS+EM+2016+DIZ+SERASA


Governo estuda taxa móvel atrelada à inflação em crédito agrícola de longo 

prazo 

24/06/2016 –Paraná Online 

 
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta quinta-feira, 23, que o governo 

estuda mudar o modelo de financiamento de longo prazo para o agronegócio, com a 
troca das taxas pré-fixadas, para uma modelo com taxas móveis atreladas à inflação 

e mais juros, por exemplo.  
 
"Existe preocupação por parte dos produtores de que as atuais taxas são elevadas 

para um padrão de inflação baixa (que possa vir no futuro)", disse. "A ideia no governo 
é que consigamos uma escala (...), com inflação mais algum juro condizente, porque 

nós temos que sinalizar para o futuro", explicou o ministro, após audiência no Senado, 
em Brasília (DF). 
 

Segundo ele, a correção dos financiamentos de custeio agrícola não preocupa 
agricultores e o governo, justamente por causa do curto prazo para o vencimento, ao 

contrário dos recursos emprestados para investimentos em máquinas, infraestrutura 
e logística agrícola. 
 

"O custeio não preocupa, porque vence muito rápido. Com taxa de juros hoje de 8,5% 
a 9% ao ano e inflação de 7%, significa que tem juros reais de 1% a 2%", afirmou. 

"Mas (preocupa) para a compra de máquinas, construção de armazéns e todos esses 
programas, que têm de 10 a 15 anos para pagar. Imagine lá na frente esse produtor 
devendo 10% ao ano, com inflação de 2%?", emendou o ministro. 

 
Fiscalização terceirizada 

Blairo Maggi defendeu também que o governo federal adote um sistema terceirizado 
de fiscalização sanitária, desde que haja um controle e uma supervisão feitos pelos 
técnicos federais da área.  

 
Para Maggi, a proposta se justifica em razão do crescimento da demanda exportadora 

do setor agrícola, pecuário e da agroindústria em um cenário de pressão dos 
importadores para uma maior rigidez sanitária. 
 

"Eu entendo que o País não tem condições de acompanhar, com o (atual) número de 
fiscais e os concursos públicos, a velocidade do crescimento das exportações, e isso 

nos leva a uma reflexão de como conseguiremos cumprir nossos acordos 
internacionais de fiscalização pelo serviço público", afirmou Maggi.  
 

"O ministério está estudando e conversamos com o setor de abrir o espaço sob a 
responsabilidade do Estado, de ter um serviço terceirizado." 

 
O ministro afirmou que o serviço terceirizado daria agilidade e rapidez ao processo e 

procurou tranquilizar os fiscais, que passariam, segundo ele, a ter "um status mais 
elevado" de coordenação de um processo que já conhecem. 
 

Meirelles: economia vai voltar a crescer, mas não será de uma hora para 

outra 

24/06/2016 –Paraná Online 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a bater na tecla da necessidade de 

a sociedade conter a ansiedade por ver os problemas econômicos que afetam o País 
serem resolvidos no curtíssimo prazo.  

 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962865/?noticia=GOVERNO+ESTUDA+TAXA+MOVEL+ATRELADA+A+INFLACAO+EM+CREDITO+AGRICOLA+DE+LONGO+PRAZO
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962865/?noticia=GOVERNO+ESTUDA+TAXA+MOVEL+ATRELADA+A+INFLACAO+EM+CREDITO+AGRICOLA+DE+LONGO+PRAZO
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962848/?noticia=MEIRELLES+ECONOMIA+VAI+VOLTAR+A+CRESCER+MAS+NAO+SERA+DE+UMA+HORA+PARA+OUTRA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962848/?noticia=MEIRELLES+ECONOMIA+VAI+VOLTAR+A+CRESCER+MAS+NAO+SERA+DE+UMA+HORA+PARA+OUTRA


De acordo com ele, a economia vai voltar a crescer, mas não será de uma hora para 
outra. "Estamos aqui para endereçar e resolver os problemas, que são muitos", disse 
o ministro durante palestra no CIAB Febraban 2016. 

 
Ele disse que as pessoas costumam questioná-lo se a solução dos problemas será para 

o próximo ano e põem em dúvida as medidas anunciadas, pelo fato de o governo atual 
estar atuando na interinidade. Mas, de acordo com ele, o governo não está focando o 

curto prazo, está olhando para daqui a 20 anos. 
 
"Quando fui convidado para vir para a Fazenda, aceitei porque queria fazer um projeto 

para o Brasil. Não para um governo. Pouco me importa quem estará na cadeira da 
Presidência (da República) daqui a três meses ou dez anos", disse Meirelles. Segundo 

ele "estamos num momento harmônico de redução de gastos". 
 
Meirelles voltou a sublinhar que daqui para frente o governo não mais permitirá que o 

crescimento dos gastos públicos supere a variação da inflação. "Crescimento de gastos 
daqui para frente será zero acima da inflação", reiterou. 

 
Ele disse entender também que a redução dos gastos públicos é que vai criar as 
condições para que a taxa de juro estrutural da economia possa engatar uma trajetória 

de queda. 
 

Governo flexibiliza normas para elevar atratividade de distribuidoras de 
energia 

24/06/2016 –Paraná Online 

 
O governo flexibilizou normas para elevar a atratividade das distribuidoras de energia 

elétrica, que devem passar por uma nova rodada de privatizações. De acordo com a 
Medida Provisória 735, publicada nesta quinta-feira, 23, os novos operadores terão 
um tempo maior para cumprir as obrigações do contrato de concessão, como 

investimentos e melhoria da qualidade do serviço. A norma valerá para distribuidoras 
controladas pela União, Estados e municípios. 

 
No ano passado, durante o processo de renovação das concessões das distribuidoras, 
a Aneel impôs às empresas as metas de qualidade do serviço e de sustentabilidade 

econômico-financeira a serem atingidas até 2020. Caso esses indicadores fossem 
descumpridos, a agência poderia punir a distribuidora com a perda da concessão. 

 
As metas foram consideradas rígidas, principalmente para empresas estatais, que não 
possuem a mesma liberdade que as privadas para realizar investimentos. Com um 

prazo mais longo para atingir essas metas, o governo torna os negócios mais atrativos 
sem que seja preciso reduzir o preço das empresas. 

 
É o caso da distribuidora goiana Celg, cuja privatização está marcada para ocorrer 

entre agosto e setembro deste ano. O preço mínimo de venda, de R$ 2,8 bilhões, foi 
considerado elevado pelos investidores.  
 

Com metas menos ambiciosas e um prazo maior para atingi-las, porém, o governo 
não precisa reduzir esse valor. A empresa tem 51% de suas ações nas mãos da 

Eletrobras e 49% de posse do governo de Goiás. 
 
A MP 735 também pode beneficiar as seis distribuidoras da Eletrobras no Norte e 

Nordeste do País, cuja privatização será decidida pelos acionistas da companhia em 
assembleia no dia 22 de julho.  

 
Além disso, favorece as empresas detidas por Estados que renegociaram suas dívidas 
com a União. O Ministério da Fazenda sugeriu que os Estados privatizem suas 

empresas, mas não exigiu a venda como contrapartida. 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962795/?noticia=GOVERNO+FLEXIBILIZA+NORMAS+PARA+ELEVAR+ATRATIVIDADE+DE+DISTRIBUIDORAS+DE+ENERGIA
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/962795/?noticia=GOVERNO+FLEXIBILIZA+NORMAS+PARA+ELEVAR+ATRATIVIDADE+DE+DISTRIBUIDORAS+DE+ENERGIA


Para as distribuidoras que descumprirem as metas da Aneel antes de serem 
privatizadas, o governo criou uma alternativa na mesma linha, evitando a perda da 
concessão.  

 
A MP 735 estabelece que essas empresas poderão apresentar um plano de 

transferência do controle societário como alternativa à extinção da outorga. Caberá à 
Aneel verificar a viabilidade do plano. Se for aprovado, o processo de extinção da 

concessão será suspenso. 
 

Imagens vazam e revelam o novo Mercedes-Benz AMG GT R 

24/06/2016- UOL Notícias 

 

Após a Mercedes-Benz ver a versão conversível do AMG GT ser flagrada, a marca viu 
as fotos do GT R, versão mais apimentada do esportivo, vazarem na internet. As 
imagens foram divulgadas pelo site “The Germna Car Forum” após alguns teasers 

oficiais.  
 

Já se sabe que o GT R será equipado com o mesmo motor V8 4.0 litros utilizado nas 
outras versões do esportivo. A diferença é que o propulsor foi preparado para render 
585 cv de potência ante 509 cv do GT S e 462 cv da versão regular.  

 
Com esse motor, o GT R é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 3,6 segundos 

contra 3,8 s do GT S. A velocidade máxima é de 317 km/h, sendo que o GT S atinge 
310,6 km/h. Além disso, o GT R deve receber diversos partes de fibra de carbono, 
tornando-o mais leve. 

 
A Mercedes-Benz está mantendo em segredo algumas das melhorias relacionadas ao 

chassi e aerodinâmica do modelo. No entendo, já foi divulgado que o GT R terá como 
opção uma tonalidade verde para a carroceria, cor opcional batizada pela marca de 
AMG Green Heel Magno, em homenagem ao apelido do famoso circuito alemão 

Nürburgring Nordschleife. Além disso, o esportivo ganhou rodas exclusivas, freios 
melhores e um kit aerodinâmico mais agressivo. 

 
O AMG GT R será uma das atrações do Festival de Velocidade de Goodwood, realizado 

entre os próximos dias 23 e 26 no Reino Unido. 
 
Quer ficar por dentro das novidades do universo automotivo? Curta a nossa página no  

 

BNDES aprova termos da reestruturação da dívida da Usiminas 

24/06/2016 – Valor Online 
 
A Usiminas informou nesta quinta-feira que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) aprovou os termos da renegociação da dívida que bancos 
brasileiros e debenturistas já haviam aceitado na semana passada. Só faltava o aval 

interno da diretoria do banco de fomento. 

http://carsale.uol.com.br/ultimas/2016/06/24/imagens-vazam-e-revelam-o-novo-mercedes-benz-amg-gt-r/
http://carsale.uol.com.br/ultimas/2016/06/23/mercedes-benz-amg-gt-conversivel-e-flagrado-na-alemanha/
http://www.germancarforum.com/threads/mercedes-amg-gt.51588/page-49#post-796633
http://carsale.uol.com.br/ultimas/2016/06/20/mercedes-benz-amg-gt-r-novos-detalhes-da-fera-de-585-cv/
http://carsale.uol.com.br/ultimas/2016/06/20/mercedes-benz-amg-gt-r-novos-detalhes-da-fera-de-585-cv/
http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2016/06/23/bndes-aprova-termos-da-reestruturacao-da-divida-da-usiminas.htm
http://carsale.uol.com.br.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/06/AMG-GT-R1.jpeg?c1b489


Em reunião realizada ontem, o conselho de administração da siderúrgica mineira 
também deu voto favorável à reestruturação que foi combinada com as instituições 
financeiras. A decisão foi unânime, segundo o comunicado da companhia. 

 
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, BNDES e os debenturistas da 6ª emissão 

da Usiminas aceitaram alongar as obrigações financeiras - representativas de 75% da 
dívida total da empresa - por dez anos. Além disso, os bancos concederam carência 

para que a companhia comece a pagar o principal da dívida só três anos após a 
assinatura definitiva do acordo. 
 

O contrato final, entretanto, está condicionado a alguns fatores, o principal deles à 
homologação do aumento de capital de R$ 1 bilhão, atualmente em curso. 

 

ThyssenKrupp e Tata se aproximam de fusão em siderurgia, diz revista 

24/06/2016 – R7  

 
 Os grupos siderúrgicos ThyssenKrupp e Tata Steel podem assinar um memorando de 

entendimentos sobre fusão de suas atividades de aço na Europa nas próximas 
semanas, publicou a revista alemã Manager Magazin nesta sexta-feira, citando fontes. 
 

O valor das empresas está sendo discutido, junto com questão sobre se a Tata deve 
fazer um pagamento à ThyssenKrupp, cujos ativos europeus são maiores que os do 

grupo indiano, no caso de uma parceria dividida igualmente, publicou a revista. 
 
Representantes da ThyssenKrupp e da Tata não comentaram o assunto de imediato. 

 

Maxion Wheels inaugura 2ª fábrica de rodas de alumínio no Brasil 

24/06/2016 – CIMM 
 
Dois anos após anunciar a construção de uma nova fábrica no complexo industrial de 

Limeira, no interior paulista, a Maxion Wheels, que pertence ao Grupo Iochpe-Maxion, 
inaugurou na terça-feira (21), sua segunda unidade no Brasil dedicada à produção de 

rodas de alumínio para veículos leves no Brasil, no mesmo local onde também está 
instalada a unidade que produz rodas de aço para o segmento leve. 
 

Com capacidade inicial para produzir 800 mil rodas de alumínio por ano, a planta já 
nasce com planos de ampliar sua oferta para 2 milhões de unidades anuais em uma 

eventual segunda fase.  
 
A nova fábrica, que deve gerar até 500 novos empregos, vem para complementar a 

de Santo André, no ABC Paulista, também dedicada ao segmento de rodas de liga leve 
e que aumentou recentemente sua capacidade em 50%, para 1,7 milhão de 

unidades/ano.  
 

“O Grupo Iochpe faz investimentos acreditando que os resultados serão atingidos e 
neste contexto atual, no qual o País está atravessando momentos difíceis e onde 
muitas empresas não estão investindo, nós olhamos para o futuro e temos a convicção 

de que o mercado brasileiro vai utilizar cada vez mais rodas de alumínio”, declarou o 
CEO do Grupo Maxion-Wheels, Marcos de Oliveira, durante a cerimônia de inauguração 

da nova planta. 
 
Segundo o executivo, o potencial que o País tem para elevar o volume de absorção de 

rodas de alumínio a partir dos novos projetos é o que motiva o grupo a apostar no 
segmento:  

 
“Os consumidores brasileiros seguem uma tendência global em busca de veículos mais 
sofisticados, mais completos, e as rodas de alumínio passam a ser uma exigência nos 

http://noticias.r7.com/economia/thyssenkrupp-e-tata-se-aproximam-de-fusao-em-siderurgia-diz-revista-24062016
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14427-maxion-wheels-inaugura-2a-fabrica-de-rodas-de-aluminio-no-brasil


novos modelos de automóveis”, comenta. “Atualmente o mix está entre 30% e 40% 
para rodas de alumínio, o que deve crescer para 50%. Quando olhamos para esta 
demanda, vemos a necessidade de estar preparados para atender essa necessidade 

do mercado brasileiro”, reforça. 
 

A nova fábrica também sustenta os planos da empresa de se tornar a número um no 
fornecimento de rodas de alumínio, assim como já acontece com o segmento de rodas 

de aço.  
 
“A Maxion Wheels é a maior fabricante de rodas do mundo, capaz de entregar 60 

milhões de unidades por ano, sendo 15 milhões em alumínio. Estamos contentes com 
este posto, mas não é o suficiente: para garantir competitividade, devemos estar 

sempre um passo à frente para garantir essa posição também no futuro. Para isso, 
nosso foco está na inovação de produtos e de processos”, afirma Oliveira. 
 

Para Dan Ioschpe, presidente do conselho da Iochpe Maxion e atual presidente do 
Sindipeças, esta também é uma oportunidade para diminuir as importações da cadeia 

nacional de suprimentos: “Roda de alumínio é um item que está na pauta brasileira, 
mas hoje em um volume ainda grande de importados: não por desejo do mercado, 
mas por falta de quem forneça. E estamos aqui para diminuir essa necessidade de 

importação e quem sabe, no futuro, extinguir de vez essa importação.” 
 

“Infelizmente, o setor de autopeças está passando por uma de suas maiores crises e 
a Maxion está trazendo para Limeira o negócio que mais cresce no mundo. Sem 
dúvida, este é o maior investimento de autopeças no Brasil e na América do Sul neste 

momento”, ressalta. “Espero poder voltar aqui, daqui a não muito tempo, para fazer 
mais inaugurações e mais investimentos dessa magnitude”, completa Ioschpe. 

 
Pieter Klinkers, CEO global da Maxion Wheels, elogiou o novo projeto no Brasil: “Este 
é um investimento realizado de forma muito inteligente e que contou com a expertise 

da Maxion Wheels de várias partes do mundo.  
 

Em 2012 alcançamos o dobro de capacidade produtiva em rodas de alumínio e hoje 
nosso objetivo é fazer isso mais uma vez: dobrar nossa capacidade global nos 
próximos anos.  

 
Realizando com sucesso esta primeira fase, tenho certeza que o Grupo Iochpe vai 

querer fazer crescer esta unidade no Brasil. Parabéns pelo projeto e antecipo meus 
cumprimentos pelos resultados que vamos entregar aqui em Limeira.” 
 

Apesar de não revelar o valor do investimento dedicado à nova fábrica, a Maxion 
contou com financiamentos subsidiados do BNDES, da Finep e Investe São Paulo, cujos 

apoios consolidaram a construção da nova unidade. 
 

Don Polk, presidente da Maxion Wheels para a região Américas, conduziu a cerimônia 
de inauguração e destacou o esforço dos envolvidos com a instalação da nova unidade: 
 

“Em nome de toda a equipe quero agradecer a confiança e o apoio depositado neste 
projeto. Estamos preparados e espero que a fase dois venha o mais rápido possível”, 

disse. 
 

Argentina e Brasil continuam negociações difíceis para estender acordo 
automotivo 

24/06/2016 – CIMM 

 
Uma delegação do governo da Argentina viajou ao Brasil para prosseguir com as 
difíceis negociações para estender por um ano o acordo automotivo bilateral, que 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14426-argentina-e-brasil-continuam-negociacoes-dificeis-para-estender-acordo-automotivo
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14426-argentina-e-brasil-continuam-negociacoes-dificeis-para-estender-acordo-automotivo


expira no final deste mês, confirmou na quinta-feira um porta-voz do Ministério da 
Produção argentino. 
Duas semanas atrás, o próprio ministro argentino da Produção, Francisco Cabrera, 

disse a repórteres que a renovação do acordo tinha sido acertada, mas as negociações 
se alongaram e têm se mostrado mais complicadas que o esperado. 

 
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços brasileiro confirmou reuniões 

nesta quinta e sexta-feiras da missão argentina com técnicos de alto escalão. O 
secretário argentino da Indústria, Martín Etchegoyen, participa das negociações em 
Brasília. 

 
O acordo atual permite ao Brasil exportar até 150 dólares em veículos para cada 100 

dólares que importa da Argentina. O acordo também regula a participação de mercado. 
 
Argentina produziu 543.467 veículos em 2016 e teve uma queda de 31,3 por cento 

nas exportações, cujo destino principal é o Brasil.  
 

Enquanto isso, o Brasil produziu neste ano até o mês passado 834.054 veículos, e as 
exportações de veículos montados subiram 22 por cento. O principal mercado 
brasileiro no setor é a Argentina. 

 

Gerdau conclui venda na Espanha e para de produzir aço na Europa 

24/06/2016 – CIMM 
 
O grupo siderúrgico Gerdau concluiu nesta quinta-feira (23) a venda de produtora de 

aços especiais na Espanha para o grupo de investidores locais Clerbil, finalizando 
negócio que faz com que a empresa deixe de ter instalações produtivas na Europa. 

 
O negócio foi anunciado em maio deste ano, envolvendo valor de até 200 milhões de 
euros, em meio a planos da companhia de focar em empresas com maior 

rentabilidade. A Gerdau era controladora das operações vendidas na Espanha desde 
2006. 

 
A produtora de aços especiais voltará a operar sob a marca Sidenor e possui fábricas 
no País Basco, em Cantabria e na Cataluña e escritórios comerciais na Alemanha, 

França, Itália e Reino Unido. A capacidade instalada da companhia é de 1 milhão de 
toneladas por ano. 

 
Segundo a Gerdau, a empresa e a Sidenor "continuarão colaborando com o 
desenvolvimento de novos produtos, particularmente aços para a indústria 

automotiva". 
 

As ações da Gerdau exibiam alta de 1,9por cento às 10h44, enquanto o Ibovespa 
mostrava valorização de 0,9 por cento. 

 
A Gerdau anunciou há alguns meses um plano para revisão de todas as suas 
operações, em meio à crise de excesso de capacidade produtiva global do setor 

siderúrgico que tem prejudicado grupos produtores de aço no Brasil e em outros 
países. 

 
Segundo dados da Associação Mundial de Aço (Worldsteel), a produção de aço bruto 
na Espanha de janeiro a maio acumulou queda de cerca de 9 por cento sobre um ano 

antes, a 6 milhões de toneladas.  
 

Apenas em maio, a produção teve queda de 10,6 por cento, a 1,25 milhão de 
toneladas. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14425-gerdau-conclui-venda-na-espanha-e-para-de-produzir-aco-na-europa


Volkswagen diminui produção de lixo no Paraná 

24/06/2016 – Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A Volkswagen destaca ter reduzido o impacto ambiental da planta paranaense de São 

José dos Pinhais. Ao firmar parceria com uma fabricante de cimento, a unidade 
diminuiu em 80% o envio de resíduos para aterro industrial.  
 

Desde o fim de 2015, 15 toneladas de lodo são enviadas mensalmente à cimenteira, 
que usa o material que seria descartado em seu processo produtivo. Os resíduos vêm 

de esgoto sanitário (dos banheiros, vestiários e cozinha), e industrial (gerado no 
processo produtivo).  
 

Segundo a Volkswagen, a solução foi encontrada depois de profunda pesquisa dos 
engenheiros da fábrica em busca de redução dos envios para aterros. Os efluentes da 

planta são encaminhados para estação de tratamento de esgoto dentro da unidade.  
 
Ali o material passa por processo físico, químico e biológico para que as bactérias 

acelerem a decomposição e gerem o lodo que pode ser usado na produção de cimento.  
 

O subproduto é encaminhado à Balsa Nova, cimenteira com quem a Volkswagen firmou 
parceria. O material é misturado e passa a servir de combustível para os fornos usados 
na fabricação do cimento. A montadora garante que todo o processo é certificado por 

órgãos ambientais.  
 

Além do lodo, outros resíduos são reaproveitados, como borra de tinta, cola, polímeros 
e borracha. Há ainda os materiais recicláveis, como sucata metálica, papel e vidros. 
Segundo a Volkswagen, a fábrica paranaense recicla ou reutiliza 98% de todo o lixo 

gerado. 
 

Volkswagen aceita pagar US$ 10 bi por fraude nos Estados Unidos 

24/06/2016 – Automotive Business 
 

O Grupo Volkswagen aceitou pagar indenizações que somam mais de US$ 10 
bilhões para encerrar uma ação judicial movida contra a companhia no Estado da 

Califórnia, Estados Unidos, por fraudar as emissões de poluentes de carros diesel 
vendidos naquele país. A informação foi divulgada na quinta-feira, 23, pelo The Wall 

Street Journal.  
 
Segundo o jornal, a compensação bilionária deverá beneficiar cerca de 500 mil clientes 

da Volkswagen nos Estados Unidos. O acordo judicial que deve ser apresentado na 
próxima semana diante do juiz responsável pelo caso envolve a recompra de carros 

afetados pelo problema ou a sua reparação, além de uma indenização individual que 
varia de US$ 5,1 mil a US$ 10 mil.  
 

A companhia também se compromete a pagar outros valores para limpar seu nome, 
incluindo US$ 4 bilhões para a promoção de veículos que não geram emissões de 

gases. 
 
O escândalo emergiu em setembro do ano passado, quando foram divulgados 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24146/volkswagen-diminui-producao-de-lixo-no-parana
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resultados de testes independentes que mostravam emissões de poluentes de carros 
diesel da Volkswagen muito acima do permitido pela legislação.  
 

A manipulação, reconhecida pela companhia, foi feita por meio de um software 
instalado nos veículos para “enganar” os testes feitos em laboratório. A fraude se 

transformou em uma ação judicial na Califórnia que pode agora ser encerrada pelo 
acordo de compensação. 

 

Renault usa impressão 3D para fazer peças 

24/06/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Com a evolução da impressão 3D (tridimensional), o setor de tecnologia da informação 
da Renault se transformou em fornecedor de componentes para a engenharia de 

desenvolvimento e manufatura da fábrica de São José dos Pinhais (PR).  
 
Em maio de 2015 o departamento de TI, incentivado por um programa interno de 

inovação, decidiu apostar no potencial da solução e colocou para funcionar a primeira 
impressora de plástico PLA.  

 
Desde então, o “Bureau de Impressão 3D” vem recebendo cada vez mais pedidos 
internos de novas peças, para uso em protótipos ou em equipamentos da produção.  

 
Já são três impressoras em operação que já prototiparam mais de 100 itens, uma nova 

máquina chega em breve e a compra da quinta está em estudo, diante da estimativa 
de imprimir milhares de peças com redução de custos e expressivo ganho de tempo.  
 

Hoje 80% das peças impressas no birô 3D da Renault são protótipos de plástico PLA, 
que servem para testar em tamanho real formas e espaços ocupados por componentes 

em projetos de carros. “Antes isso era feito por fornecedores externos e o processo 
todo podia levar mais de 60 dias, entre cotação, autorização de compra e tempo de 
execução.  

 
Agora, sem burocracia, podemos prototipar um componente em apenas 48 horas, por 

um custo cerca de 75% menor”, explica Angelo Figaro Egido, diretor de TI da Aliança 
Renault-Nissan América Latina, que instituiu o projeto dentro do Complexo Industrial 

Airton Senna. Ele também destaca a economia com ferramentais que custam em torno 
de R$ 200 mil:  
 

“Com gasto muito menor é possível fazer várias tentativas na impressora 3D até 
acertar as medidas, isso evita o desperdício de tempo e dinheiro com um ferramental 

fora de medida que precisa ser refeito.”  
 
PEÇAS PARA MANUFATURA 

 
Se já deu certo com protótipos de componentes, a meta agora é aumentar para além 

dos 20% atuais o uso das impressoras 3D para fazer peças empregadas no maquinário 
de produção. “Fizemos um mapeamento das 59 mil peças em estoque para reposição 
na manufatura. Cerca de 200 poderiam ser impressas em 3D, mas escolhemos as 39 

mais viáveis em custo por unidade acima de R$ 11 e uso máximo de até 200 unidades 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24154/renault-usa-impressao-3d-para-fazer-pecas


por ano. São itens que normalmente são mais caros por causa da falta de escala de 
produção”, conta Egido. “Já estamos fazendo testes de equivalência com 10 peças”, 
acrescenta.  

 

 
As impressoras 3D em ação no birô da Renault em São José dos Pinhais (PR): 

bico dosador de cola dos vidros impresso em plástico PLA amarelo substituiu 
o de teflon branco com economia de RS 047 por carro fabricado.  

 
O birô já tem uma história de sucesso nesse sentido, com a impressão de bicos 
dosadores de cola usados pelos robôs que instalam os vidros dos carros na linha de 

montagem. 
 

Esses componentes de teflon eram comprados de um fornecedor por R$ 120 a unidade, 
era necessário trocar a peça a cada turno de oito horas de trabalho. Foi feita a 
tentativa, bem-sucedida, de trocar por bicos impressos em 3D com plástico PLA, que 

a impressora leva pouco mais de uma hora para produzir, ao custo de R$ 20 cada um.  
 

Como o material é inferior ao teflon, é necessário usar duas unidades por turno, mas 
mesmo assim os R$ 40 gastos a cada turno de produção representa economia de 67%, 
ou o equivalente a R$ 0,47 por carro fabricado.  

 
Se for levada em conta a produção de 175,5 mil veículos na planta da Renault em 

2015, o total economizado seria de R$ 82,5 mil. Com isso, uma das impressoras 
trabalha diariamente para fazer esses bicos. 
 

Entre as propostas de impressão de peças em testes, a produção de um batente de 
R$ 922 pode cair 80%, para R$ 184, gerando economia anual de R$ 6 mil. Uma capa 

plástica de um robô que vem importada da França custa R$ 576 por unidade, preço 
que desce para R$ 250 se for impressa no birô 3D. Se todos os potenciais componentes 
em estudo forem aprovados pela engenharia, a economia anual passa dos R$ 500 mil.  

 
VIABILIDADE ECONÔMICA  

 
“São números que viabilizam o processo e tornam as impressoras 3D cada vez mais 
necessárias na fábrica, não só pela redução de custos, mas também pela rapidez no 

atendimento de demandas internas”, destaca Alfredo Marczynski, responsável pela 
performance econômica do departamento de TI da Renault.  

 
“Por isso é um caminho natural a expansão do birô, que mais adiante até deverá sair 
da alçada da área de TI”, estima.  

 
Segundo Marczynski, a viabilidade econômica do projeto foi sendo alcançada aos 

poucos, em primeiro lugar pela popularização e barateamento das impressoras 3D, 
mercado que até 10 anos atrás era amarrado por patentes de apenas duas empresas, 

as Stratasys e a 3DSystems.  
 
No caso da Renault, a primeira impressora foi arrendada da 3D Cloner, fabricante do 

próprio Paraná, que depois forneceu mais duas máquinas. “Como é algo novo e não 



existe muita gente especializada nessa área, foi fundamental ter um fornecedor tão 
próximo para dar toda a assistência que precisamos”, diz.  
 

O arrendamento das máquinas foi a opção mais viável para colocar o birô para 
funcionar mais rapidamente, pois assim não foi necessário empatar capital em ativos, 

o que levaria bem mais tempo para ser aprovado internamente. Outra vantagem é 
fazer a troca das impressoras sempre que acontece alguma evolução tecnológica.  

 
A próxima máquina já na lista de compras será para fazer impressões em plástico ABS, 
de qualidade superior ao PLA, para fazer outros tipos de peças mais técnicas, que 

exigem acabamento melhor.  
 

Mais adiante, Marczynski vê a possibilidade de compra de equipamentos mais 
sofisticados, capazes de moldar metais, que podem custar acima de US$ 500 mil. 
“Existe bastante potencial, na área de assessórios exclusivos para os carros por 

exemplo. A impressão 3D ainda deve evoluir muito dentro das empresas”, aposta. 
 

Kia pode fechar o ano com queda acima dos 35% 

24/06/2016 – Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A Kia deve fechar o ano com queda superior a 35% na comparação com 2015. A média 

mensal de vendas da marca no Brasil, que no ano passado superava 1,3 mil veículos 
por mês, está atualmente abaixo de 840 unidades. “Devemos fechar 2016 com 10 mil 

a 11 mil unidades”, estima o presidente da empresa, José Luiz Gandini.  
 
O executivo falou a Automotive Business durante o lançamento do Sportage 2017 Sem 

fábrica própria e com cota de importação restrita a 4,8 mil unidades, Gandini, que 
também preside a Abeifa (associação que reúne importadores e alguns fabricantes), 

batalha com o governo a retirada dos 30 pontos extras de IPI, mas ele sabe da 
dificuldade de obter êxito no momento:  
 

“Com as discussões atuais e a operação Lava Jato, a tributação de importados se 
tornou um assunto banal para eles”, afirma Gandini.  

 
Nem mesmo a chegada em setembro do sedã Cerato vindo da nova fábrica mexicana 

anima Gandini: “Os carros vindos de lá ficam livres do imposto de importação, mas 
ainda pagam os 30 pontos extras de IPI”, diz o executivo.  
 

“E como a unidade começou a produzir recentemente, o custo do investimento ainda 
não foi amortizado e por isso os carros que vierem para cá neste momento não deverão 

custar menos.” O preço atual do sedã no Brasil é de R$ 72.990. De lá também virá o 
Rio, mas só em 2017, provavelmente no primeiro ou segundo bimestre. 
 

 
PRODUÇÃO DO BONGO SERÁ RETOMADA 

 
Outro problema enfrentado pela Kia é a queda no mercado de caminhões. O modelo 
Bongo teve apenas 521 mil unidades emplacadas de janeiro a maio, 57,3% a menos 

que nos mesmos meses de 2015.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24152/kia-pode-fechar-o-ano-com-queda-acima-dos-35


A produção do modelo vendido no Brasil ocorria na empresa uruguaia Nordex e foi 
interrompida no início do ano. “Ela será retomada no fim de agosto ou início de 
setembro”, diz Gandini. Segundo ele, a rede Kia tem estoque atual de 350 a 400 

unidades do pequeno caminhão.  
 

Sobre os modelos chineses da Geely, cuja produção também ocorria no Uruguai, o 
executivo repete apenas que a operação é inviável neste momento pelo baixo volume 

de vendas no Brasil e pela desvalorização cambial. 
 

Renault corta R$ 6,5 milhões ao trocar aeroporto para trazer peças 

24/06/2016 – Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Responda rápido: é mais barato trazer uma carga de peças de um aeroporto a 13 km 
de distância ou de outro a 436 km? O bom senso indica que a primeira opção tem tudo 

para ser correta, mas não quando se trata da fábrica Renault em São José dos Pinhais 
(PR), bem próxima do aeroporto de Curitiba (Afonso Pena), que no ano passado 
começou a importar componentes via terminal de cargas aéreas de Guarulhos, na 

região metropolitana de São Paulo, e com isso economizou apenas em 2015 cerca de 
R$ 6,5 milhões, algo como R$ 37 por veículo produzido.  

 
Todos os meses a Renault precisa trazer por via aérea de 5% a 10% dos componentes 
importados usados na produção no Paraná. São principalmente itens eletrônicos, cabos 

e até alguns tipos especiais de parafusos não fabricados no Brasil, que representam a 
carga aproximada de um avião por semana.  

 
Há anos essa operação vinha sendo feita pelo aeroporto mais próximo, que assim 
como a fábrica também fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de 

Curitiba. Isso até o ano passado, quando a equipe responsável pela logística da cadeia 
de suprimentos levantou que o frete para lá custa € 3,60 por quilo transportado, 

enquanto esse valor baixa para cerca de € 2 no terminal de Guarulhos.  
 
Essa quase inacreditável variação de 45% no preço do frete acontece especialmente 

porque existe grande número de companhias, mais de 20, que fazem voos cargueiros 
diários para o aeroporto paulista, aumentando a margem de negociação de preços que 

alcançam variações de 10% a 30% entre um fornecedor e outro. Já no Paraná são 
apenas três voos por semana de duas empresas.  

 
“Por causa do movimento maior, a liberação de cargas em São Paulo também é mais 
rápida”, conta Luiz Renatto Quinalha, diretor de fabricação da Renault em São José 

dos Pinhais, que coordena o fluxo logístico de componentes da planta.  
 

Segundo ele, o frete rodoviário de Guarulhos a São José dos Pinhais é mais barato e 
em nada altera a viabilidade econômica da operação.  
 

O executivo lembra ainda que a mudança trouxe uma vantagem adicional: a maior 
previsibilidade, uma vez que a região de Curitiba usualmente apresenta condições 

climáticas adversas para o pouso de aeronaves, o que acontece mais raramente em 
Guarulhos.  
 

“Não há nada mais caro do que parar uma linha de produção por falta de peças”, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24148/renault-corta-r-65-milhoes-ao-trocar-aeroporto-para-trazer-pecas


destaca Quinalha. Assim ele justifica o uso relativamente alto de transporte aéreo para 
trazer componentes importados.  
 

A via marítima é muito mais barata, o frete custa poucas dezenas de centavos por 
quilo, mas o executivo lembra que este modal gera um estoque de componentes em 

trânsito de 12 semanas em média.  
 

“Por isso precisamos constantemente usar a via áerea, quando não há tempo a esperar 
ou em casos de emergência”, explica.  
 

Ele recorda que no ano passado a Renault precisou locar três Antonov (o maior avião 
cargueiro do mundo), ao custo de € 700 mil cada, para trazer alguns itens de grande 

porte por causa de problemas enfrentados com um fornecedor local.  
 
COMPETIÇÃO DE CORTE DE CUSTOS  

 
“Conseguimos chegar ao corte do custo do frete aéreo quando a equipe de supply 

chain decidiu participar com esta iniciativa na nossa Copa de Redução de Custos, uma 
competição interna anual que tem por objetivo criar a cultura constante de redução 
de custos na empresa”, explica Quinalha.  

 
“Isso mostrou que o projeto funciona, a criação dessa cultura incentivou a mesma 

equipe que antes fazia as importações por Curitiba a procurar alternativas até 
impensáveis”, acrescenta.  
 

O “pensamento fora da caixa” rendeu à equipe de sete pessoas o primeiro lugar no 
campeonato de 2015, que teve 491 iniciativas apresentadas por diversas equipes que 

reuniram 1,8 mil empregados.  
 
Ao todo o programa no ano passado trouxe redução de custos equivalentes a R$ 300 

por carro montado, que com as 175,5 mil unidades produzidas no ano passado soma 
economia de R$ 52,6 milhões. Para este ano espera-se atingir nível parecido de 

cortes.  
 
Quinalha conta que a equipe já trabalha em outros projetos logísticos bastante 

ousados de redução de custos. Um deles diz respeito às quatro linhas de caminhões 
que operaram no sistema milk run, em que um mesmo veículo passa em diversos 

fornecedores para transportar peças.  
 
O executivo lembra que normalmente esses caminhões chegam à fábrica com apenas 

60% a 70% de sua capacidade ocupada.  
 

Para reduzir essa ociosidade e ganhar produtividade, a ideia é adotar o uso de veículos 
menores que fariam a consolidação das cargas em um ponto único ao lado de rodovias, 

com a transferência do conteúdo para carretas bitrem que fariam o percurso final até 
São José dos Pinhais.  
 

Outro projeto em estudo consiste em aproveitar os espaços vazios de certos tipos de 
cargas no transporte marítimo. A ideia é preencher as lacunas com outros 

componentes menores. 
 
“No navio a cobrança do frete é por metro cúbico transportado. Se conseguirmos 

transportar mais itens em um mesmo espaço podemos trazer mais coisas pelo mesmo 
preço”, explica Quinalha.  

 
“São todos projetos que refletem diretamente no preço das peças e, por consequência 
no valor dos carros”, resume. 

 



Chery concederá layoff para 180 empregados em fábrica de Jacareí 

24/06/2016 – Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Por causa da baixa demanda de vendas de veículos no mercado brasileiro, a Chery 
concederá layoff para 180 trabalhadores de sua fábrica localizada em Jacareí (SP), que 
tem atualmente 400 empregados, e vai paralisar a produção da unidade até 5 de 

dezembro.  
 

Por meio de sua assessoria, a montadora informa que só poderá confirmar os detalhes 
quando a negociação com o sindicato local dos metalúrgicos for concluída, o que deve 
ocorrer nos próximos dias. 

 
A Chery vem operando há meses com volumes muito abaixo de sua capacidade, que 

é de 50 mil veículos por ano. Segundo o sindicato dos metalúrgicos de São José dos 
Campos e Região, a planta tem montado cerca de 16 unidades por dia, volume que já 
foi de 26 unidades/dia logo que iniciou suas operações, em agosto de 2014. 

 
A unidade é responsável pela produção dos modelos Celer, versões hatch e sedã, além 

do novo QQ, que será lançado ainda este ano no mercado brasileiro (leia aqui). Com 
a paralisação prevista nos próximos meses, a planta vai se preparar para começar a 
fabricar o SUV Tiggo, previsto para o início de dezembro, quando retomará suas 

atividades.  
 

Atualmente importado do Uruguai, o utilitário esportivo da marca terá até três versões 
sendo produzidas no Brasil.  
 

Brasileiros valorizam crescimento e salário competitivo, diz pesquisa 

24/06/2016 – Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Oportunidades de crescimento, salário competitivo e benefícios são os fatores mais 
valorizados pelos profissionais brasileiros na hora de escolher um emprego, mostrou 

pesquisa do LinkedIn. Segundo o levantamento, a solidez da empresa também é 
valorizada. O candidato quer ter a certeza de que está entrando em uma companhia que 
tem força para permanecer no mercado, mesmo com as adversidades. 

 
 As oportunidades de crescimento lideram a lista dos fatores mais importantes, com 81%. 

Em seguida estão: salário competitivo (68,55%), benefícios (58%) e solidez da empresa 
(56%). 
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Todos os fatores são bem equilibrados entre homens e mulheres, com exceção de 
crescimento profissional, que conta mais para as mulheres (85%) do que para os homens 
(78%). E, dentro do tema benefícios, plano de saúde aparece disparadamente em primeiro 

lugar, com 63%. 
 

Dos cinco países pesquisados - Austrália, Brasil, Estados Unidos, França e Índia - mais o 
Reino Unido, o único país que também traz oportunidade de crescimento como primeiro 

fator é a Índia. Todos os outros têm salário em primeiro lugar. 
 
Outros fatores 

Segundo a pesquisa, 59% dos brasileiros escolheriam trabalhar em uma empresa de 
grande porte, com nome reconhecido, contra 35% que preferem empresas médias e 4,5% 

que gostariam de trabalhar em startups.  
 
A preferência dos brasileiros por empresas grandes está vinculada à ideia de estabilidade 

e ao orgulho de mencionar onde trabalha.  
 

A preocupação com a missão de uma companhia varia segundo a faixa etária: 52% das 
pessoas entre 25 e 34 anos consideram esse fator importante na escolha da empresa, 
enquanto apenas 36% entre os profissionais 45 a 54 anos dão valor a isso. 

 
Vale a pena? 

O LinkedIn também perguntou o que vale a pena enfrentar para trabalhar em uma 
empresa líder. Segundo a pesquisa, 80% afirmaram que aguentariam longas distâncias, 
não se importando com o tempo para chegar ao trabalho; 65,5% concordariam com um 

salário menor; e 56% não se importariam com escritórios velhos e ultrapassados. No 
entanto, 67% não tolerariam ambiente de trabalho ruim. 

 
A pesquisa foi realizada entre 18 e 23 de maio com profissionais de 5 países (Austrália, 
Brasil, EUA, França e Índia) e o Reino Unido. O questionário contou com dez diferentes 

temas e no Brasil a amostragem foi de mais de 1 mil profissionais. 
 

Mercosul é 'importante', mas é preciso rediscuti-lo, diz Temer 

24/06/2016 – G1 
 

O presidente em exercício Michel Temer, disse em entrevisa à Rádio Estadão nesta sexta-
feira (24), que considera o Mercosul "importante", mas que, na visão do governo, é preciso 

rediscutir o bloco  para atender ao objetivo da política externa do governo, de ampliar 
relações com o maior número de países do mundo, segundo ele.  
 

Temer deu a declaração ao ser questionado sobre as bases da política externa de seu 
governo. Ele afirmou que tem "conversado muito" com o ministro José Serra, das Relações 

Exteriores, sobre ter contato "das mais variadas espécies com todos os países". Na opinião 
do presidente em exercício, o Mercosul hoje dificulta que o Brasil faça acordos tarifários 

com parceiros. 
 
"O que o Serra [ministro das Relações Exteriores] tem dito é que é preciso reequacionar 

o Mercosul. O Mercosul é importante, não há dúvida nenhuma. Temos um acordo em 
andamento com a União Europeia, estamos envidando esforços para esse acordo [...] No 

Mercosul, o Brasil tem dificuldade de fazer acordo tarifário, porque está preso ao 
compromisso do bloco.  
 

Temos que rediscutir o Mercosul, não para eliminá-lo, mas para dar diretrizes dessa ideia 
de universalizar as relações [com outros países]", afirmou o presidente em exercício. 

 
Ainda no tema de relações exteriores, Temer foi questionado sobre os efeitos que a saída 
do Reino Unido da União Europeia pode trazer para o Brasil. Ele disse que o governo vai 

analisar os impactos econômicos no país da decisão britânica. Na tarde desta sexta, o 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/mercosul-e-importante-mas-e-preciso-rediscuti-lo-diz-temer.html
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2016%2F06%2Fmercosul-e-importante-mas-e-preciso-rediscuti-lo-diz-temer.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Fstatic%2Flive%2Fimagens%2Fimg_facebook.png&description=Mercosul%20%C3%A9%20%27importante%27%2C%20mas%20%C3%A9%20preciso%20rediscuti-lo%2C%20diz%20Temer%20
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2016%2F06%2Fmercosul-e-importante-mas-e-preciso-rediscuti-lo-diz-temer.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Fstatic%2Flive%2Fimagens%2Fimg_facebook.png&description=Mercosul%20%C3%A9%20%27importante%27%2C%20mas%20%C3%A9%20preciso%20rediscuti-lo%2C%20diz%20Temer%20
http://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/2016/referendo-no-reino-unido.html
http://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/2016/referendo-no-reino-unido.html


ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem uma reunião com o embaixador do Reino 
Unido em Brasília, Alex Allis. 
 

"Achamos que a Inglaterra decidiu, até por consulta popular, e portanto decisão política 
não vamos discutir. Temos de verificar questões econômicas. O ministro Meirelles vai se 

encontrar com o representante britânico, discutir, vamos esperar acontecimentos, mas só 
depois que eles se consolidem. Num primeiro momento, estamos vendo queda das bolsas, 

mas, num segundo momento, vamos verificar qual o impacto que o Brasil vai sofrer", disse 
Temer. 
 

Operação Custo Brasil 
O presidente em exercício também foi questionado durante a entrevista sobre a Operação 

Custo Brasil, da Polícia Federal e do Ministério Público, que nesta quinta-feira (23) prendeu 
o ex-ministro Paulo Bernardo, que atuou nos governos Lula e Dilma. 
 

Paulo Bernardo foi preso em Brasília, no apartamento funcional em que mora com a 
mulher, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). Temer disse que a prisão é um "fato doloroso". 

 
"Quero lamentar muitíssimo esse fato que envolveu o ex-ministro Paulo Bernarndo. É um 
fato doloroso. Vi declaração da senadora de que ele foi detido na frente dos filhos. Quero 

lamentar o fato. Mas é preciso prestar obediência às decisões que vêm sendo tomadas 
nessa investigação", disse Temer. 

 
Ele foi questionado ainda sobre as declarações de senadores de que a ação em um 
apartamento funcional do Senado seria abuso de poder. Temer disse que a questão é um 

"problema jurídico", que envolve analisar se a imunidade parlamentar de Gleisi impedia 
ou não a ação da polícia no local. O presidente em exercício não emitiu a interpretação 

dele a esse respeito. 
 
"É preciso que haja harmonia entre Congresso e Judiciario. Qualquer desarmonia entre os 

poderes é inconstitucional. Espero que esse suposto litígio entre o Senado e o Judiciário, 
nesse particular com a PF, que é do Executivo, logo se defina", concluiu o presidente em 

exercício. 
 

Passaredo demite 300 em Ribeirão Preto, diz Sindicato dos Aeroviários 

24/06/2016 – G1 
 

  
 

O Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo informou nesta quinta-feira (23) que 
a Passaredo, empresa de linhas aéreas com sede em Ribeirão Preto (SP), anunciou uma 

demissão em massa de aproximadamente 300 funcionários.  
 
O presidente da entidade, Reginaldo Alves de Souza, vai ao interior de São Paulo nesta 

sexta-feira (24) se reunir com a direção da empresa para entender os motivos da decisão, 
tomada, segundo ele, sem qualquer consulta ao órgão trabalhista.  

 
"Temos uma convenção coletiva que estabelece os critérios das demissões. Não é assim 
que se resolve os problemas. Tem que falar primeiro com o sindicato pra ver o que a gente 

poderia fazer, alguns instrumentos para evitar essas demissões em massa. São pais e 
mães e família", afirma. 

 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2016/06/passaredo-demite-300-em-ribeirao-preto-diz-sindicato-dos-aeroviarios.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/passaredo/


A Passaredo Linhas Aéreas nega a demissão em massa, mas confirma um alinhamento de 
malha com licença para pilotos e fechamento de duas linhas, em acerto com o sindicato. 
 

“Não é assim que se resolve os problemas. Tem que falar primeiro com o 
sindicato pra ver o que a gente poderia fazer"- Reginaldo Alves de Souza, 

presidente do Sindicato dos Aeroviários 
 

Passaredo fala em reestruturação 
Em nota, a empresa não confirmou as demissões, mas citou o cenário econômico e a 
retração do mercado sentida na aviação comercial e regional para confirmar que está em 

fase de reestruturação de suas operações, com previsão de redução nos destinos 
atendidos e desligamento de parte da equipe. 

 
A Passaredo comunicou que Dourados (MS) e Uberlândia (MG) deixarão de receber voos 
da operadora, que negocia a devolução de seis das 14 aeronaves de sua frota e que a 

base da tripulação passará a ser exclusivamente Ribeirão Preto. 
 

"É uma estruturação já prevista, inclusive os voos já foram até suspensos já tem mais de 
90 dias. Isso é um ajuste de demanda que está se passando a aviação brasileira", afirma 
o presidente da companhia, José Luiz Felício Filho. 

 
A empresa confirmou, no entanto, que 18 destinos continuam em operação: Araguaína 

(TO), Guarulhos (SP), Brasília (DF), São José do Rio Preto (SP), Goiânia (GO), Barreiras 
(BA), Porto Seguro (BA), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá 
(MT), Palmas (TO), Sinop (MT), Três Lagoas (MS), Vitória da Conquista (BA), Ribeirão 

Preto (SP), Rondonópolis (MT) e Cascavel (PR) continuam em operação. 
 

Greve na Pirelli entra para o quinto dia 

24/06/2016 – Diário do Grande ABC 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A paralisação na fábrica da Pirelli em Santo André entra hoje no quinto dia seguido. 
Os cerca de 1.700 funcionários da planta reivindicam reposição integral dos salários 

pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que acumulou 9,82% no período 
de 12 meses encerrado em maio, mais aumento real de 3%, além de PLR (Participação 

nos Lucros e Resultados) de R$ 13 mil. 
 

Foi realizada na tarde de ontem assembleia para decidir sobre a continuidade ou não 
da paralisação. Entretanto, os participantes ficaram divididos.  
 

O presidente do Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo, Marcio Ferreira, 
acusa a empresa de ter colocado funcionários de outras unidades para votar pelo fim 

da greve. A fim de evitar confrontos entre grupos divergentes, a assembleia foi 
cancelada.  
Em nota, a Pirelli nega que tenha trazido outros trabalhadores para o ato, do qual, 

segundo a empresa, “participaram os funcionários da base territorial abrangida pelo 
sindicato e pelo acordo coletivo em discussão”. 

 
Na manhã de hoje, o tema voltará a ser submetido à avaliação dos empregados. 
Porém, de acordo com Ferreira, a votação será feita por meio de cédulas e só poderá 

participar quem apresentar o crachá da unidade de Santo André.  

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/cidade/ribeirao-preto.html
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1977797/greve-na-pirelli-entra-para-o-quinto-dia


O sindicalista acrescenta que os eleitores terão de escolher se aceitam a proposta 
patronal – reajuste total de 7,5% a ser aplicado em janeiro mais PLR de R$ 7.000 – 
ou se aceitam levar o dissídio para o TRT (Tribunal Regional do Trabalho). 

 
Ferreira afirma que, desde o início das negociações, a única evolução no acordo foi a 

bonificação no valor de 100 horas trabalhadas, que, inicialmente, seria paga apenas 
no fim do ano e que, agora, será depositada no início de julho, conforme o sindicalista. 

Em relação ao índice de reajuste, não houve entendimento. 
 
VOLKSWAGEN 

A produção na unidade da Volkswagen em São Bernardo voltou ao normal ontem. A 
fábrica ficou parada desde segunda-feira em razão do atraso no fornecimento de 

peças.  
 

Receita da indústria atinge R$ 2,8 trilhões em 2014, diz IBGE 

24/06/2016 – Folha de S. Paulo 
 

A receita líquida de vendas da indústria brasileira atingiu R$ 2,8 trilhões em 2014, 
segundo dados da PIA (Pesquisa Industrial Anual) Empresa, divulgada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (24). 

 
Desse valor, as empresas de grande porte (que empregam 500 pessoas ou mais) 

responderam por R$ 1,9 trilhão. Isso representa 67,7% da receita total da indústria. 
Esse percentual ficou um pouco menor em comparação a 2013 (68,5%). 
 

A crise econômica chegou ao setor um pouco antes do que o restante da economia. 
Nos 12 meses de 2014, a produção da indústria encolheu. O setor cortou 220.747 

postos de trabalho, fechando aquele ano com 8,8 milhões de empregados. 
 
Já os investimentos do setor somaram R$ 216,2 bilhões, segundo a pesquisa do IBGE. 

A maior parcela desse montante (42,3%) ficou por conta de máquinas e equipamentos 
industriais, que totalizou R$ 91,6 bilhões. 

 
O maior gasto do setor continua em matérias primas, responsáveis por 40,5% dos 
custos e despesas totais da indústria, que somara R$ 3 trilhões em 2014. O gasto com 

pessoal foi de 13,9%, o que representa R$ 1,2 trilhões. 
 

A PIA coleta informações via formulários com as indústrias do país. O levantamento 
constatou a existência de 334.752 empresas industriais em 2014. Esse número era 
um pouco menor no ano anterior, quando existiam 334.474 empresas. 

 
RANKING 

Pela ótica do valor da transformação industrial (que é a diferença entre o valor obtido 
pelo produto e seu custo de produção), os produtos alimentícios permaneceram em 

primeiro lugar do ranking pelo quarto ano consecutivo. 
 
O setor respondeu por 15,3% dos R$ 1,12 trilhão gerado pela indústria em 2014. Esse 

resultado foi seguido pelos segmentos de extração de coque, de produtos derivados 
do petróleo e de biocombustíveis (9,4%). 

 

Votorantim abre fábrica de cimento no Pará em investimento de R$ 860 mi 

24/06/2016 – Folha de S. Paulo 

 
O grupo Votorantim inicia nesta quinta-feira (23) operações em sua mais nova fábrica 

de cimento no país, em meio a uma das crises mais fortes do setor nos últimos anos, 
mas de olho no potencial de crescimento da região centro-norte do país no médio 
prazo. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1785171-receita-da-industria-atinge-r-28-trilhoes-em-2014-diz-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1784716-votorantim-abre-fabrica-de-cimento-no-para-em-investimento-de-r-860-mi.shtml


A unidade, instalada em Primavera (PA), tem capacidade para produção de 1,2 milhão 
de toneladas de cimento por ano e é a segunda da maior fabricante brasileira do 
insumo no Estado e a terceira da empresa na região Norte. 

 
A fábrica consumiu investimentos de R$ 860 milhões para ficar pronta e inicia suas 

operações em meio a uma expectativa de retração do consumo de cimento do mercado 
interno de 15% neste ano, afirmou o presidente da companhia, Walter Dissinger. 

 
"A fábrica de Primavera é o fim do ciclo Brasil de investimentos", afirmou o executivo.  
 

"A região cento-norte é uma região de crescimento no médio prazo. Há grande deficit 
nos segmentos de infraestrutura e imobiliário na região do centro-norte, sobretudo no 

Pará", afirmou Dissinger, acrescentando que Estados como o Amapá continuam 
importando cimento, algo que a Votorantim deverá suprir com a abertura da nova 
unidade. 

 
De janeiro a maio, as vendas de cimento no Brasil acumularam queda de 13,9% em 

relação a um ano antes, a 23,2 milhões de toneladas, segundo dados de associação 
que representa os fabricantes do insumo, Snic. 
 

"Estamos esperando que o mercado caia cerca de 15% neste ano, depois de recuar 
10% no ano passado. Mas vemos sinais positivos nas medidas que estão sendo 

tomadas pelo governo que devem levar a uma retomada na indústria, o que deve 
ajudar no consumo do cimento. Acreditamos que isso deve ocorrer no ano que vem", 
afirmou Dissinger. 

 
"É muito difícil falar que vai crescer (o mercado) ano que vem, mas realmente essa 

retração forte com certeza vai desacelerar bastante ou mesmo passar a crescimento", 
acrescentou o executivo. 
 

Com a abertura de Primavera, a Votorantim Cimentos se volta a projetos de melhoria 
da eficiência no Brasil, apostando em substituição do coque por outros insumos em 

seus fornos, enquanto segue mirando em expansões fora do país, com foco em países 
como Estados Unidos, Marrocos, Turquia e Bolívia. 
 

"No Brasil, são projetos de eficiência energética, vamos aumentar investimentos nisso. 
Não temos planos para novas expansões de capacidade no Brasil nos próximos 18 

meses", afirmou Dissinger. 
 
Segundo ele, nos EUA a Votorantim Cimentos considera como mercados de 

crescimento importante a região dos Grandes Lagos e a Flórida, com o consumo de 
cimento nestas regiões subindo dois dígitos no ano passado. Do outro lado do 

Atlântico, a empresa está vendo o mercado marroquino crescendo este ano a um ritmo 
de 4% a 5%, enquanto permanece de olho na Turquia, onde o PIB avançou 4% no 

primeiro trimestre sobre um ano antes.  
 
"Estamos vendo uma oportunidade enorme de participar no mercado de Anatólia", 

disse o executivo. 
 

Dissinger afirmou que a Votorantim Cimentos segue com planos de abrir seu capital 
em bolsa de valores, mas a perspectiva é no médio prazo. "Naturalmente, neste 
momento o mercado não está muito propício para fazermos um IPO. Defendemos a 

janela certa para que isso ocorra." 
 

Na frente de aquisições, o executivo comentou que a Votorantim Cimentos não tem 
planos para compras de ativos no Brasil, mas que segue estudando oportunidades fora 
do país. 

 



ENTREVISTA: OMC tem o desafio de se tornar mais ágil e dinâmica, diz 

Roberto Azevêdo 

24/06/2016 – CNI  

 
Diretor-geral explica que a instituição deve avançar com mais velocidade nas 

negociações de acordos globais. Diversas regras em diferentes tratados regionais 
aumentam os custos para os negócios. 

 

 
 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), órgão máximo do comércio internacional, 
estava estagnada quando o embaixador brasileiro Roberto Azevêdo assumiu a direção-
geral em setembro de 2013.  

 
A falta de consenso entre os 162 membros para atualizar as regras de comércio globais 

empurrou as economias desenvolvidas e emergentes para acordos regionais e deixou 
a dúvida se a instituição voltaria a ser relevante e capaz de se adaptar à nova estrutura 
da governança do comércio mundial.  

 
Quase três anos depois, Roberto Azevêdo, que foi eleito por ser um “construtor de 

consenso”, conseguiu destravar a agenda do comércio internacional. Em entrevista 
exclusiva à Agência CNI de Notícias, ele defende o papel da OMC para o bom 

andamento da economia mundial.  
 
Azevêdo explica que a organização dá transparência às regras e permite aos países 

monitorar as práticas comerciais uns dos outros. Além disso, diz, regras globais dão 
mais eficiência para a economia e beneficiam particularmente as pequenas e médias 

empresas. 
 
Até dezembro de 2015, mais de 400 acordos regionais e bilaterais estavam em vigor. 

E, recentemente, os Estados Unidos concluíram a Parceria Transpacífico, com outras 
onze economias, criando um bloco que representa 40% do PIB e 30% da corrente de 

comércio mundial. 
 
Essas negociações preocupam os países que ficaram de fora do mega-acordo, como o 

Brasil, pelo impacto na agenda global de negociações de bens, serviços, investimentos 
e até de pessoas e informações.  

 
Mas Roberto Azevêdo tranquiliza: “nenhum acordo regional tem a capacidade de 
substituir a OMC”. E complementa: “soluções encontradas em acordos regionais 

podem servir de inspiração para um debate global”. Confira a entrevista completa: 
  

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como o senhor avalia o atual papel da OMC? 
 
ROBERTO AZEVÊDO - Ela tem um papel fundamental para a economia global, afinal, 

reúne 162 países em torno de um conjunto de regras comuns, que ajudam a dar 
previsibilidade ao comércio internacional. Acredito que, se a OMC não existisse, ela 

teria de ser inventada.  
 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/06/1,90628/entrevista-omc-tem-o-desafio-de-se-tornar-mais-agil-e-dinamica-diz-roberto-azevedo.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/06/1,90628/entrevista-omc-tem-o-desafio-de-se-tornar-mais-agil-e-dinamica-diz-roberto-azevedo.html
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni


Além disso, ela é cada vez mais importante para solucionar disputas comerciais entre 
países – mais de 500 casos já foram trazidos à Organização – e é fundamental para 
permitir que os países membros monitorem as práticas comerciais dos demais, algo 

muito importante para a transparência em nível global. Nos últimos anos, a OMC tem 
se mostrado capaz de viabilizar novos acordos comerciais.  

 
Finalizamos, em 2013, o Acordo sobre Facilitação de Comércio, que vai reduzir os 

custos das transações comerciais em 14,5%, em média. Em 2015, concluímos um 
acordo sobre bens de tecnologia da informação que eliminará tarifas sobre um 
comércio de US$ 1,3 trilhão por ano.  

 
Além disso, fechamos um acordo para eliminar a prática de concessão de subsídios à 

exportação de produtos agrícolas. Ou seja, a OMC voltou a ser um foro que viabiliza a 
conclusão de acordos comerciais e acredito que há mais interesse nela em função 
desses sucessos recentes.Temos que aproveitar este momento positivo para que ela 

possa entregar mais resultados, em menos tempo. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – A estrutura da governança de comércio tem 
passado por muitas transformações, com a negociação de mega-acordos 
regionais e o crescimento de acordos bilaterais, o que tem desafiado a OMC. 

Como a organização encara esse desafio? 
 

ROBERTO AZEVÊDO - O sistema multilateral de comércio, hoje sob o guarda-chuva 
da OMC, sempre coexistiu com acordos regionais. Nenhum acordo regional tem a 
capacidade de substituir a OMC.   

 
O desafio não decorre da conclusão de acordos regionais, mas sim da falta de 

progresso das negociações na organização, o que durou vários anos. Isso começou a 
mudar mais recentemente, com os acordos de Bali (2013) e Nairóbi (2015).  
 

Mas a OMC tem que avançar com mais velocidade, e pode inclusive se beneficiar de 
discussões que estão ocorrendo em outros foros. Às vezes, soluções encontradas em 

acordos regionais podem servir de inspiração para um debate global. Isso, aliás, não 
seria novidade.  
 

As próprias regras da OMC foram em parte baseadas em acordos existentes ou que 
estavam sendo negociados à época. De maneira geral, é importante ter presente que 

a multiplicidade de regras em diferentes acordos regionais aumenta os custos para 
negócios, especialmente para as empresas de pequeno porte.  
 

Regras globais trariam mais eficiência para a economia mundial, beneficiando 
particularmente pequenas e micro empresas (PMEs) e países que não fazem parte 

dessas negociações regionais. O nosso desafio é fazer o multilateral mais ágil, mais 
dinâmico. 

 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como os mega-acordos podem impactar na 

regulação multilateral? 
  

ROBERTO AZEVÊDO - Recentemente, realizamos um estudo que mostra que acordos 
regionais têm, no seu DNA, na sua estrutura, as regras da OMC. Ou seja, acordos 
regionais partem da base já existente na organização e avançam a partir daí. Isso 

ocorre nos temas já cobertos pelos acordos da OMC, como barreiras técnicas e 
medidas sanitárias e fitossanitárias.  

 
Já nos temas em que praticamente não há regras multilaterais – como economia 
digital, por exemplo – os acordos regionais com frequência não têm uma base comum. 

Mas começamos a notar que, cada vez mais, países querem discutir esses temas 
também na OMC.  



Vejo interesse crescente para avançarmos no marco regulatório de alguns temas de 
interesse global. Tenho ouvido falar, por exemplo, em comércio eletrônico, PMEs, 
facilitação de investimentos, facilitação na área de serviços, subsídios à pesca, entre 

outros. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – A diplomacia brasileira sempre apostou no 
multilateralismo. Como fica agora que a inserção via multilateralismo não é a 

principal estratégia? 
  
ROBERTO AZEVÊDO - Na visita ao Brasil conversei com autoridades e estou 

convencido da importância que elas atribuem à OMC. Em primeiro lugar, há o 
reconhecimento da relevância dos acordos concluídos recentemente na organização. 

Além disso, há perspectivas de que se consiga fazer mais no curto prazo.  
 
Finalmente, vale ressaltar que as negociações na OMC não ocorrem em detrimento de 

outras negociações, regionais ou bilaterais. Praticamente todos os países do mundo 
negociam em várias frentes ao mesmo tempo.  

 
Faz sentido que o Brasil busque oportunidades comerciais onde elas existam. Não há 
uma escolha a fazer – um país como o Brasil pode ganhar em negociações em 

diferentes formatos que ocorram em paralelo. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Se a ALCA e o acordo MERCOSUL-UE fossem 
lançados hoje, provavelmente seriam chamados também de acordos 
megarregionais. Nesse sentido, o Brasil errou em não ter avançado nessas 

negociações quando poderia? Nós perdemos uma década dessa agenda? 
  

ROBERTO AZEVÊDO - Essa é uma avaliação que apenas o setor privado e o Governo 
brasileiro podem fazer. O importante é que essa vertente negociadora permanece 
disponível e pode ser explorada com mais afinco e determinação. Se os dois lados 

estiverem verdadeiramente prontos e dispostos a negociar, resultados expressivos 
podem ser alcançados num futuro próximo. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como o Brasil pode tirar o máximo proveito da 
OMC? 

  
ROBERTO AZEVÊDO - O Brasil já é um dos principais usuários do sistema de solução 

de controvérsias da organização, e continua muito ativo nesta área. Historicamente, 
o país obteve vitórias muito importantes para vários setores, como o de aviões, carnes, 
suco de laranja, açúcar e algodão.  

 
Aliás, o Brasil foi o país que se beneficiou da maior compensação financeira da história 

da OMC, ao vencer o contencioso do algodão e garantir ao setor privado cerca de US$ 
1 bilhão em compensação. Além disso, o Brasil se beneficiou muito dos acordos 

recentes da OMC, como o Acordo de Facilitação de Comércio e a decisão para eliminar 
subsídios às exportações agrícolas.  
 

Olhando adiante, o país pode se beneficiar ainda mais promovendo, em nível global, 
entendimentos sobre temas de interesse. 

 
A discussão sobre subsídios domésticos na área agrícola, por exemplo, tem grande 
importância ao Brasil, e este tema apenas pode ser tratado na OMC, porque exige a 

participação de um grupo amplo de países que tem apenas na entidade um foro 
comum.  

 
O Brasil também pode se beneficiar da discussão, no plano global, de marcos 
regulatórios para temas de seu interesse, como comércio eletrônico e PMEs. É muito 

positivo que o comércio exterior receba cada vez mais atenção no Brasil, e acredito 
que a OMC pode contribuir para que o país aumente sua inserção externa. 



 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O que falta para o Brasil ampliar sua 
participação no comércio internacional? 

 
ROBERTO AZEVÊDO - Para as exportações, competividade é o elemento chave. E 

nessa equação entram muitas variáveis, incluindo custos tributários, infraestrutura, 
câmbio, ambiente regulatório, capacidade de inovação, de gestão etc. A política 

comercial precisa contribuir para este esforço.  
 
Conclusão de acordos comerciais, questionamento de barreiras indevidas, promoção 

comercial – todos esses elementos precisam estar alinhados. E é importante lembrar 
que inserção internacional é uma via de mão dupla – envolve exportação e importação, 

sem falar em fluxos de investimentos nos dois sentidos.  
 
É preciso haver a convicção do setor privado, do governo e da opinião pública em geral 

de que a inserção internacional é fundamental para competitividade da economia no 
médio e longo prazos. Nenhum modelo autocentrado prosperou por muito tempo.  

 
O comércio e a abertura para o mundo precisam fazer parte da estratégia do país e 
das empresas brasileiras. 

 

Lei de Propriedade Industrial precisa ser atualizada para ampliar proteção ao 
conhecimento no Brasil 

24/06/2016 – CNI  
 

Segundo especialistas, marco regulatório deve estimular, e não dificultar, o 
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Leia na primeira, de três 

reportagens, do especial da Agência CNI de Notícias sobre os 20 anos da LPI 
 
A Lei de Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279 de 14 de maio de 1996, completa 20 

anos em 2016 e chega à era do conhecimento com o desafio de dialogar com novos 
paradigmas, tecnologias e necessidades de registro de direitos de propriedade 

intelectual.  
 
Para isso, o marco regulatório que trata da concessão de patentes, modelos de 

utilidade, registros de desenho industrial e de marcas precisa avançar na proteção 
patentária de produtos biotecnológicos e dos ativos intangíveis e tecnológicos do 

século XXI. 
 
“A propriedade intelectual deve ser entendida como uma ferramenta que pode apoiar, 

estimular e viabilizar avanços tecnológicos e soluções pensadas para um mundo que 
está em constante transformação.  

 
Nesse sentido, a indústria brasileira precisa ser amparada por um marco regulatório 

que ofereça esse respaldo”, defende o diretor de desenvolvimento industrial 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Carlos Abijaodi. 
 

Alguns dispositivos da LPI contêm resquícios de um entendimento ultrapassado sobre 
o papel e a importância da propriedade intelectual. É o que acredita Jorge Ávila, ex-

presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e professor da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).   
 

O especialista explica que o marco regulatório exclui ou provoca incertezas quanto à 
proteção nos campos das tecnologias da informação e comunicação e em diversas 

áreas da biologia.  
 
“Negamos patentes a todas as substâncias naturais, mesmo quando isoladas do seu 

ambiente natural e com utilidade prática determinada por meio de pesquisa. Isso 
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desestimula a prospecção de substâncias úteis na biodiversidade brasileira, e 
praticamente inviabiliza que essas substâncias sejam submetidas aos testes que 
poderiam comprovar que seu uso no combate a enfermidades é seguro e eficaz”, 

afirma Ávila. 
 

Para o ex-presidente do INPI, a LPI também cria entraves para a transferência de 
tecnologia ao atribuir ao INPI um papel que nenhum outro país atribui a seu escritório 

nacional de patentes: averbar e registrar os contratos que envolvem licenciamentos 
ou qualquer outra forma de transferência de tecnologia a partir de regras que não 
fazem sentido na economia do conhecimento do Século XXI. 

 
 “A avaliação dos contratos de tecnologia pelo INPI visava reduzir o custo do acesso 

às tecnologias desenvolvidas no exterior. Seu resultado é o oposto: a complicação e a 
burocracia geram custos que se somam ao valor negociado e que reflete a vontade 
das partes expressa nas cláusulas contratuais”, explica Jorge Ávila. “Melhor seria 

suprimir esse papel e, com isso, diminuir a burocracia”, conclui. 
 

NOVAS MODALIDADES - Em 20 anos, a evolução da sociedade, da tecnologia e da 
cultura de propriedade intelectual criaram novos paradigmas para a proteção ao 
conhecimento.  

 
Para Íris Sá, advogada da Diretoria Jurídica de Entretenimento e Trabalho da Rede 

Globo, ativos intangíveis como as marcas sonoras ainda precisam ser melhor 
resguardados pelo marco regulatório que protege a propriedade industrial.  
 

“É crítica a ausência de proteção a novas modalidades de marcas, especificamente as 
marcas sonoras, olfativas e táteis, conhecidas como marcas ou sinais não 

convencionais, já contempladas pela legislação de alguns países. No Brasil, esses 
sinais são uma realidade sem qualquer tipo de proteção legal, salvo pelo direito 
concorrencial”, lembra a especialista. 

 
Íris Sá acredita que o maior desafio no processo de revisão da LPI é incorporar e 

garantir, com a maior brevidade possível, uma proteção efetiva às marcas não 
convencionais. “O Brasil possui uma forte indústria criativa. Não garantir a proteção 
desses valiosos ativos é um entrave à geração de novos negócios. Dificulta o 

crescimento da indústria nacional”, analisa a advogada. 
 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – Para os especialistas, a aplicação da LPI está 
diretamente relacionada às condições de trabalho do INPI. Nesse sentido, o secretário 
de Inovação e Novos Negócios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), Marcos Vinícius de Souza, explica que o governo federal tem atuado 
em três frentes para fortalecer o instituto: ampliar recursos humanos, reformular 

processos internos e ampliar o uso da tecnologia para dar celeridade ao exame dos 
processos e fortalecer a cooperação internacional (veja mais detalhes na reportagem 

da próxima semana). 
 
“Estamos fazendo um  estudo com a CNI para mapear como os acordos mais recentes 

lidam com a questão da proteção ao conhecimento e isso vai nortear o posicionamento 
do país em relação à adesão aos tratados internacionais”, diz Marcos Vinícius. 

 
 
 

 
 

 
 
 



6 pontos fundamentais para garantir mais segurança jurídica às empresas 

brasileiras 

24/06/2016 – CNI  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O ambiente de negócios do país é prejudicado pela instabilidade de normas e condutas. 
Estado tem papel fundamental para a criação de conjunturas capazes de reverter essa 

situação 
 
No mundo dos negócios, o aperto de mão simboliza um trato, um acerto, um acordo. 

Apesar do poder do gesto, é o contrato que detalha os compromissos a serem 
honrados por quem o assina. Qualquer tentativa de mudar as regras no meio do jogo, 

portanto, pode levar à quebra de confiança ou a prejuízos para a outra parte. Na 
prática, isso é a chamada “insegurança jurídica”. 
 

Quando se fala de desenvolvimento de um país, é preciso que o poder público – 
Executivo, Legislativo ou Judiciário – garantam regras claras e previsíveis com 

potencial de atrair investimentos, estimular a inovação e o desenvolvimento de uma 
economia mais moderna e competitiva. 
 

No Brasil, no entanto, a mudança repentina de leis e normas ou a definição de regras 
sem avaliação prévia de seu impacto têm criado um ambiente desfavorável aos 

negócios. Para entender como as empresas podem ter mais segurança jurídica, 
a Agência CNI de Notícias elaborou uma lista com recomendações ao poder público 
que, se fossem adotadas, melhorariam o ambiente de negócios no Brasil. Confira: 

  
1. Proibir as "leis ônibus". Aquelas com vários assuntos em um único 

documento. 
A ideia é tornar claro o sentido da norma, evitando que assuntos diversos sejam 
colocados na mesma lei. Isso ajuda a facilitar a identificação do tema que está sendo 

tratado e a sua compreensão pela sociedade. 
  

2. Editar normas gerais, válidas para municípios, estados e União em matérias 
tributária, ambiental e administrativa. 

É preciso incentivar a elaboração de normas com regras gerais sobre temas que devem 
ser adotados pela União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Dessa forma, evita-
se a sobreposição e os conflitos entre normas de entes federativos diferentes. 

 
3. Publicar na internet atos administrativos, soluções de consulta, pareceres 

normativos e interpretativos. 
O objetivo é tornar obrigatória a divulgação prévia de atos administrativos que terão 
impacto sobre a sociedade, de modo que possam ser avaliados, 

discutidos,  questionados e até alterados antes de entrarem em vigor. 
 

A tendência é que esses atos tenham legitimidade e sejam menos questionados. 
 
 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/06/1,89711/6-pontos-fundamentais-para-garantir-mais-seguranca-juridica-as-empresas-brasileiras.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/06/1,89711/6-pontos-fundamentais-para-garantir-mais-seguranca-juridica-as-empresas-brasileiras.html
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/


 
4. Dar publicidade às decisões de processos administrativos não atingidos por 
sigilo. 

Deve-se tornar efetivo o princípio da publicidade administrativa. Todos os atos que 
não estejam submetidos ao regime legal do sigilo devem ser transparentes. 

 
5. Proibir mudança de jurisprudência. 

A jurisprudência é um conjunto de decisões com conclusões semelhantes sobre 
determinado assunto de um ou mais tribunais, com efeitos retroativos, sem proteção 
daqueles que confiaram no entendimento abandonado.  

 
É imprescindível prestigiar a confiança depositada pelo indivíduo no Poder Judiciário e 

na jurisprudência, que não precisa ser estática, mas que só deve ser alterada se 
garantir a estabilidade das situações consolidadas com base no entendimento anterior 
e estabelecer um regime de transição para o novo entendimento. 

 
6. Julgar ações diretas no prazo máximo de três anos, a contar da data da sua 

propositura. 
A demora na resposta do Poder Judiciário tende a contribuir para um ambiente instável 
dos negócios, gerando o aumento da insegurança dos investidores. 

 

Indústria leva ao Ministério da Fazenda propostas para recuperação da 
atividade econômica 

24/06/2016 – CNI  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
CNI sugere ações emergenciais para estimular as exportações e facilitar o acesso das 

empresas ao crédito. Apresenta ainda 119 medidas sem impacto fiscal que reduzem a 
burocracia e melhoram os marcos regulatórios 

 
Acompanhado de representantes do Fórum Nacional da Indústria, o presidente 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, entregou ao 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um conjunto de 119 propostas sem custo 
fiscal, que visam à redução da burocracia e à melhoria dos marcos regulatórios.  

 
Além disso, os empresários apresentaram cinco medidas para a recuperação da 

indústria e a superação da crise econômica.  "São medidas emergenciais para as 
empresas enfrentarem os problemas mais prementes", disse Andrade, ao sair da 
reunião com o ministro da Fazenda, nesta terça-feira (21). 

  
O presidente da CNI lembrou que as indústrias brasileiras estão buscando as 

exportações para manter a produção. "O mercado internacional cresce 3% ao ano em 
média", afirmou Andrade.  
 

Segundo ele, as empresas brasileiras precisam ter algumas garantias para ampliar as 
vendas externas. Por isso, uma das cinco propostas emergenciais da CNI é o 

restabelecimento da alíquota do Reintegra, o programa que restitui aos exportadores 
resíduos tributários.  
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A indústria sugere que a alíquota volte a ser de 3% como era até o início de 2015. 
Hoje a alíquota é simbólica e está em 0,1%. O estímulo às vendas externas, avalia a 
CNI, também depende da garantia de acesso das empresas aos recursos de 

financiamento das exportações. 
  

Outra medida emergencial é a revisão do programa de refinanciamento de débitos 
fiscais (Refis). A proposta da indústria é adequar o Refis à retração da atividade e, 

consequentemente, do faturamento das empresas. Isso permitirá que as empresas 
inadimplentes voltem a recolher os tributos.  
 

"Muitas empresas estão com dificuldade em tomar crédito porque têm problemas na 
Receita Federal. Por isso, propomos remodelar o Refis que já existe para que essas 

firmas possam voltar a ficar adimplentes", afirmou Andrade. 
 
Para a CNI, a ampliação do prazo de pagamento dos impostos, adequando às práticas 

comerciais, também é uma medida necessária. Hoje normalmente os tributos vencem 
antes do prazo dado pelas empresas para o pagamento de suas vendas. A CNI sugere 

ainda a melhoria das condições acesso ao crédito de curto prazo para as empresas. "A 
ideia é reduzir o compulsório dos bancos para aumentar os recursos", disse Andrade. 
 

SEM CUSTO FISCAL - No documento intitulado 119 Propostas para a Competitividade 
com Impacto Fiscal Nulo, entregue ao ministro da Fazenda, a CNI alerta que pesquisas 

internacionais do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Fórum Econômico Mundial confirmam a 
necessidade do Brasil melhorar o ambiente de negócios e criar condições para a 

retomada do crescimento. 
 

"Estas propostas são um roteiro para uma ação transformadora. O desafio principal é 
o Executivo e o Congresso se comprometerem com a sua implementação", diz o 
trabalho. O documento contém sugestões nas áreas de tributação, relações do 

trabalho, infraestrutura, financiamento, comércio exterior, inovação, segurança 
jurídica e regulação. 

 
Além dos 20 empresários que integram o Fórum Nacional da Indústria, participaram 
do encontro com o ministro da Fazenda os presidentes das federações de indústrias 

do  Rio Grande do Sul (Fiergs), Heitor Muller, e de Santa Catarina, Glauco José Côrte, 
e os vice-presidentes da CNI, Paulo Afonso Ferreira e Paulo Tigre. 

  
O Fórum Nacional da Indústria é um órgão consultivo da diretoria da CNI, formado por 
presidentes de 44 associações nacionais setoriais da indústria e federações de 

indústrias. O Fórum acompanha, debate e formula propostas para melhorar o 
ambiente de negócios, aumentar a competitividade das empresas e promover o 

crescimento econômico. 

 

Gerdau conclui venda na Espanha e para de produzir aço na Europa 

24/06/2016 – Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
O grupo siderúrgico Gerdau concluiu nesta quinta-feira (23) a venda de produtora de 
aços especiais na Espanha para o grupo de investidores locais Clerbil. Com isso, a 

empresa deixa de ter instalações produtivas na Europa. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/06/1,90533/industria-apresenta-a-meirelles-propostas-para-melhorar-o-ambiente-de-negocios.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/06/1,90533/industria-apresenta-a-meirelles-propostas-para-melhorar-o-ambiente-de-negocios.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1784737-gerdau-conclui-venda-na-espanha-e-para-de-produzir-aco-na-europa.shtml


O negócio foi anunciado em maio deste ano, envolvendo valor de até € 200 milhões, 
em meio a planos da companhia de focar em empresas com maior rentabilidade. A 
Gerdau era controladora das operações vendidas na Espanha desde 2006. 

 
A produtora de aços especiais voltará a operar sob a marca Sidenor e possui fábricas 

no País Basco, em Cantabria e na Cataluña e escritórios comerciais na Alemanha, 
França, Itália e Reino Unido. A capacidade instalada da companhia é de 1 milhão de 

toneladas por ano. 
 
Segundo a Gerdau, a empresa e a Sidenor "continuarão colaborando com o 

desenvolvimento de novos produtos, particularmente aços para a indústria 
automotiva". 

 
As ações da Gerdau tinham alta de 1,9% às 10h44, enquanto o Ibovespa mostrava 
valorização de 0,9%. 

 
A Gerdau anunciou há alguns meses um plano para revisão de todas as suas 

operações, em meio à crise de excesso de capacidade produtiva global do setor 
siderúrgico que tem prejudicado grupos produtores de aço no Brasil e em outros 
países. 

 
Segundo dados da Associação Mundial de Aço (Worldsteel), a produção de aço bruto 

na Espanha de janeiro a maio acumulou queda de cerca de 9% em relação a um ano 
antes, para 6 milhões de toneladas. Apenas em maio, a produção teve queda de 
10,6%, para 1,25 milhão de toneladas.  

 

Analistas veem período de incerteza e volatilidade com Brexit 

24/06/2016 – Gazeta do Povo 

 
 
Análises de bancos e consultorias divulgados após o resultado do plebiscito sobre a 
saída do Reino Unido da União Europeia preveem um período de incerteza e 

volatilidade nos mercados financeiros globais.  
 

Além disso, apontam que o chamado Brexit — como ficou conhecido o movimento, 
com origem em Britain (Grã-Bretanha) mais Exit (saída) — levanta dúvidas sobre o 
futuro da Europa e da zona do euro. Mas há quem diga que o Brexit sinaliza choques, 

“mas não é o fim do mundo”, como foi o caso da consultoria Capital Economics.  
 

A consultoria Eurasia colocou em trajetória negativa a curto prazo e a longo prazo a 
perspectiva para o governo britânico. O documento ressalta que a decisão de saída 
mexeu com os mercados também por causa de dados nos últimos dias que apontavam 

para a preferência do Remain (permanência).  
 

Segundo eles, a libra continuará “a mais provável vítima” da turbulência do mercado, 
mas consequências mais amplas para o mercado vão acompanhar o comportamento 
dos mercados de dívida europeia.  

 
 “Mudanças dramáticas nas taxas de câmbio podem ser compensadas por intervenção 

em moedas e em linhas de crédito dos bancos centrais, mas restrições políticas podem 
tornar mais difícil conter preocupações com riscos em operações interbancárias ou 
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aliviar alguma venda em larga escala de dívida de regiões não periféricas da zona do 
euro”, afirma a análise.  
 

Já a consultoria Capital Economics, em diversos relatórios divulgados desde a 
madrugada, afirmou que o voto pela saída “terá efeitos negativos substanciais na 

economia europeia e levantar dúvidas sobre o futuro da própria União Europeia e da 
união monetária”.  

 
A Capital Economics vem defendendo que os efeitos econômicos do Brexit talvez sejam 
menores do que o estimado por alguns no mercado, mas ainda assim admitiu que há 

muitos canais de transmissão para possíveis impactos na Europa. Uma valorização 
sustentada do euro, em relação a uma libra enfraquecida, pode ser prejudicial.  

 
Em um texto chamado “Voto do Reino Unido traz choques, mas não é o fim do mundo”, 
o economista-chefe europeu, Jonathan Loynes, afirmou que “o cenário claramente cria 

incerteza considerável a curto prazo”, que provavelmente terá efeitos na economia 
britânica nos próximos trimestres. Sua avaliação é que a confiança dos empresários 

vai cair fortemente por um tempo.  
 
“No entanto, mantemos nossa visão que o dano real será menor que as projeções mais 

pessimistas sugeriram. O Reino Unido permanecerá na União Europeia por pelo menos 
dois anos e possivelmente por mais tempo. Isso permitirá tempo para esclarecer 

algumas das incertezas, como o futuro da relação comercial com o resto da Europa”, 
apontou o texto. 
  

Incerteza para emergentes 
Em relatório, o chefe global de Mercados Emergentes do HSBC, Murat Ulgen, defendeu 

que o efeito direto em comércio e ligações financeiras nos países emergentes deve ser 
pequeno. Mas que “a incerteza oriunda do voto do Reino Unido deve ter impacto 
negativo imediato em confiança, resultando em um período de elevada volatilidade 

nos mercados financeiros”.  
 

“O caminho a partir daqui para os países emergentes vai depender muito da ação de 
líderes para administrar de forma suave o processo de saída do Reino Unido, logo o 
elemento de incerteza estará presente por um tempo”, apontou o texto. 

 

Vitória do Brexit derruba as bolsas em todo o planeta 

24/06/2016 – Gazeta do Povo 

 
 
A vitória do Brexit no referendo do Reino Unido abalou os mercados nesta sexta-feira 

(24), em particular as ações dos bancos, e provocou uma fuga dos investidores para 
os chamados valores refúgio. Às 7h42 no horário britânico, o índice Footsie 100 de 
Londres operava em queda de 7,09%; o Dax 30 de Frankfurt perdia 8,28% e o CAC 

40 de Paris 9,29%. O Ibex 35 de Madri recuava 11,07% e o FTSE-Mib de Milão 11,66%. 
 

Em Atenas, país que vive com a ajuda de um resgate internacional, a Bolsa chegou a 
perder 15%. “Dá medo, nunca vi algo assim”, afirmou James Butterfill, diretor de 
análises e investimentos da ETF Securities, em Londres. Os bancos eram os mais 

afetados pela queda generalizada. 
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Em Londres, o Royal Bank of Scotland (RBS) perdia 26,05%, o Barclays 25,46% e o 
Lloyds Banking Group 24,05%.Em Madri, o Banco Santander, maior banco da 
Eurozona em capitalização e com o Reino Unido como seu principal mercado, perdia 

22,59% e o BBVA recuava 20,63%. 
 

Na Ásia, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio registrou uma queda expressiva de 7,92%, 
enquanto o Hang Seng de Hong Kong perdeu 2,92%. 

 
 “A vitória do Brexit é um dos maiores choques de todos os tempos”, afirmou Joe 
Rundle, diretor de operações na Bolsa da ETX Capital. “É difícil medir o alcance dos 

danos aos ativos, mas, no mínimo, podem ser os piores desde o Lehman Brothers”, 
completou, em referência ao colapso do banco de Wall Street que em 2008 precipitou 

a crise financeira global. 
 
Libra em baixa 

A libra esterlina registrou o menor nível em relação ao dólar em 31 anos. Nas primeiras 
negociações europeias, a cotação era de 1,3229 dólar, uma desvalorização de 10% a 

respeito do fechamento de quinta-feira, quando a moeda britânica chegou a superar 
US$ 1,50 dólar, em um mercado que apostava na permanência do Reino Unido na UE. 
 

O dólar chegou a ser negociado abaixo dos 100 ienes, a 99,02 ienes, pela primeira vez 
desde novembro de 2013, antes de recuperar terreno a 102 ienes. A moeda japonesa 

é considerada um valor refúgio em momentos de incerteza, mas sua valorização 
prejudica o setor exportador, vital para a economia nipônica. 
 

As perdas também afetavam o setor de petróleo: o barril de West Texas Intermediate 
para entrega em agosto cedia 3,11 dólares, com cotação a US$ 47,00. O barril de 

Brent do Mar do Norte caía 3,14 dólares, a 47,77 dólares. 
 
Ouro em alta 

O ouro era negociado nesta sexta-feira com sua maior cotação desde 2014, após a 
vitória da opção pela saída do Reino Unido da União Europeia em um referendo, o que 

confirma o papel de valor refúgio do ouro em momentos de crise.Quando os resultados 
começaram a ser favoráveis ao Brexit, a cotação da onça de ouro subiu a 1.359,08 
dólares, o maior valor desde 19 de março de 2014. 

 
“Depois de ter superado os 1.350 dólares nas negociações na Ásia, o ouro está se 

consolidando por volta dos 1.320 dólares a onça”, afirmou Jameel Ahmad, analista da 
FXTM. 
 

Liquidez 
O presidente do Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, declarou nesta sexta-feira 

que a instituição está disposta a injetar 250 bilhões de libras adicionais para assegurar 
a liquidez nos mercados.  

 
O BoE é “igualmente capaz de aportar liquidez considerável em divisas estrangeiras, 
se necessário”, completou Carney, em um dia de choque nos mercados, com baixas 

expressivas nas principais Bolsas mundiais e a desvalorização da libra com a vitória 
da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no referendo de quinta-feira. 

 
Apelo 
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, expressou nesta sexta-feira preocupação 

com um forte aumento da volatilidade nos mercados financeiros e pediu uma intensa 
cooperação com outros membros do Grupo das Sete potências econômicas (o G-7) 

para lidar com a turbulência. 
 
“Nosso governo tomará todas as medidas necessárias para garantir a estabilidade do 

nosso sistema financeiro”, disse Abe em uma reunião de gabinete. Mercados em todo 
o mundo despencaram após o Reino Unido votar por abandonar a União Europeia. 



 
Abe tem instruído especificamente o Ministério das Finanças e o Banco do Japão para 
trabalhar em conjunto para tomar as medidas necessárias, enquanto pediu para 

realizar consultas com os seus parceiros do G-7. 
 

O ministro das Finanças, Taro Aso, advertiu separadamente sobre a forte valorização 
do iene, dizendo que “as fortes oscilações nas taxas de câmbio são indesejáveis”. “O 

Japão tomará respostas firmes quando necessário”, disse ele. 
 

Por que o desemprego cresceu 93% em Curitiba neste ano? 

24/06/2016 – Gazeta do Povo 

 
 
A Pnad Contínua, pesquisa do IBGE que mede a inserção da população no mercado de 
trabalho, mostrou um crescimento de 93% na taxa de desocupação em Curitiba na 

comparação do último trimestre de 2015 com o primeiro de 2016.  
 

A taxa que fechou o ano passado em 5,5% atingiu 10,6% na pesquisa que avaliou os 
três primeiros meses deste ano. O crescimento assusta, mas ele não é fruto apenas 
de demissões.  

 
Segundo Daniel Nojima, diretor de pesquisa do Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), boa parte deste salto aconteceu por 
conta do maior número de pessoas participando da força de trabalho em Curitiba. No 
último trimestre de 2015, 66,3% da população em idade de trabalhar se colocava 

disponível para o mercado.  
 

Já no mesmo período de 2016 este número subiu para 67,2%. Ou seja, nesta virada 
de ano, 23 mil curitibanos que estão na idade de trabalhar, mas que não buscavam 

emprego, passaram a procurar uma ocupação.  
 
Na visão de Nojima, este movimento pode ser explicado pela situação do país. 

“Estamos com altas taxas de inadimplência das famílias e o primeiro trimestre deste 
ano foi um momento de crise política muito acentuada”, diz.  

 
A análise do técnico do Dieese André Pinhel, que atua no Observatório do Trabalho de 
Curitiba, vai no mesmo sentido.  

 
“Isso pode ser explicado principalmente pela crise econômica, com o cenário 

inflacionário elevado, e o fechamento dos postos de empregos. Quem estava só 
estudando, ou cuidando dos filhos começa a buscar o mercado de trabalho”, avalia.  
 

Pinhel afirma que foram duas tendências que colaboraram para este aumento no 
número de desocupados. Além da maior busca por trabalho, ele aponta também que 

as demissões nos primeiros meses do ano colaboraram para o salto na taxa de 
desocupação. Nos primeiros três meses de 2016, o número de pessoas ocupadas caiu 
de 988 mil para 957 mil, em Curitiba; uma queda de 3%.  

 
De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o 

Caged, os setores que mais demitiram no primeiro trimestre deste ano foram o 
comércio e a indústria.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/por-que-o-desemprego-cresceu-93-em-curitiba-neste-ano-8r5sdpreylvdbmutto6lawte4


Na medida em que o número de demissões na indústria caiu 49% em relação ao 
trimestre anterior, a quantidade de pessoas que perderam o emprego no comércio foi 
quase três vezes maior.  

 


