
 

 

05 DE AGOSTO DE 2016 

Sexta-feira 

 EXPORTAÇÃO CRESCE 20% E É ALTERNATIVA À QUEDA NO PAÍS 

 MONTADORAS DISCUTEM POLÍTICA INDUSTRIAL 

 MERCEDES-BENZ ANUNCIA QUE DEMITIRÁ 1,8 MIL NO BRASIL A PARTIR DE 

SETEMBRO 

 FUNCIONÁRIOS CRUZAM OS BRAÇOS APÓS MERCEDES DIZER QUE DEMISSÃO É A 

ÚNICA SAÍDA 

 ARTIGO: EM SETEMBRO, O URSO VAI DANÇAR 

 PPE PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DE 59,7 MIL EMPREGOS 

 DÓLAR FECHA EM QUEDA E TEM A MENOR COTAÇÃO EM UM ANO: R$ 3,196 

 POUPANÇA PERDE R$ 43,7 BILHÕES NO SEMESTRE, O PIOR RESULTADO EM 21 

ANOS 

 MINISTRO NEGOCIA PARA REFORMA NÃO ATINGIR APOSENTADORIA DE MILITARES 

 PLACAR DA PRIVATIZAÇÃO: O QUE A PETROBRAS JÁ VENDEU E O QUE ESTÁ À VENDA 

 NISSAN MOSTRA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A ETANOL 

 MÁQUINAS AGRÍCOLAS TÊM QUEDA DE 26% NAS VENDAS DO ANO 

 EXPORTAÇÃO CAMINHA PARA SALVAR O ANO 

 VENDAS DE CAMINHÕES CRESCEM 11,5% EM JULHO CONTRA JUNHO 

 CONFIRA OS RESULTADOS DA INDÚSTRIA ATÉ JULHO 

 OMEGA APRESENTA NOVIDADES NO SAE BRASIL AUTOMAKER 

 TOTVS REGISTRA AUMENTO DE 8% EM RECEITA RECORRENTE NO 2T16 

 RENOVA ENERGIA REDUZ PLANO DE INVESTIMENTOS EM R$4 BI COM 

CANCELAMENTO DE PROJETOS 

 NISSAN REVELA VEÍCULO ELÉTRICO MOVIDO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL DE 

BIOETANOL 

 MAKINO IRÁ DISPONIBILIZAR CENTRO DE USINAGEM A61NX EM EVENTO 

PROMOVIDO PELA ISCAR DO BRASIL 

 ANFAVEA: PROPOSTA PARA RECUPERAR SETOR DE AUTOPEÇAS ENVOLVE CRÉDITO 

MAIS BARATO 
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 ANFAVEA REVELA DESEMPENHO DE JULHO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

 PRODUÇÃO SERIA MAIOR SEM PROBLEMAS PONTUAIS ENFRENTADOS POR 

EMPRESAS, DIZ ANFAVEA 

 'A QUEDA DA INFLAÇÃO VAI AFETAR O HUMOR DAS PESSOAS', DIZ PRESIDENTE DO 

BC 

 GOVERNO FAZ PENTE-FINO EM DESONERAÇÕES 

 ECONOMIA FRACA TRARÁ MAIS IMPOSTOS 

 ESTIMULE O PENSAMENTO INOVADOR 

 APENAS 4% DAS EMPRESAS ESTÃO PRONTAS PARA O ESOCIAL 

 MESMO COM QUEDA DE 19%, INDÚSTRIA ELETRÔNICA VÊ SINAIS DE RECUPERAÇÃO 

 UNIÃO QUER AGILIZAR PENTE-FINO EM BENEFÍCIOS DO INSS 

 CHEVRON E IPIRANGA VÃO MANTER SUAS MARCAS DE LUBRIFICANTES APÓS FUSÃO 

 MINERADORAS CHINESAS MINIMIZAM PEDIDO POR INVESTIGAÇÃO ANTIDUMPING 

 VERBAS RESCISÓRIAS PUXAM ALTA DE AÇÕES TRABALHISTAS 

 CONFUSÃO NA TERCEIRIZAÇÃO 

 CÂMARA APROVA CORREÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE AUTÔNOMOS 

 COBRE RECUA MODERADAMENTE ANTES DE RELATÓRIO DE EMPREGO DOS EUA 

 ENTREVISTA: BRASIL PRECISA INVESTIR R$ 300 BILHÕES POR ANO EM 

INFRAESTRUTURA, DIZ GERENTE DA CNI 

 RECUPERAÇÃO DA CONFIANÇA TRAZ PERSPECTIVAS MAIS FAVORÁVEIS, DIZ BC EM 

BOLETIM 

 O LONGO CAMINHO DO DESEMPREGO 
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CÂMBIO 

EM 05/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,187 3,187 

Euro 3,531 3,532 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14599-anfavea-revela-desempenho-de-julho-da-industria-automobilistica
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-seria-maior-sem-problemas-pontuais-enfrentados-por-empresas-diz-anfavea/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-seria-maior-sem-problemas-pontuais-enfrentados-por-empresas-diz-anfavea/
http://noticias.r7.com/economia/a-queda-da-inflacao-vai-afetar-o-humor-das-pessoas-diz-presidente-do-bc-05082016
http://noticias.r7.com/economia/a-queda-da-inflacao-vai-afetar-o-humor-das-pessoas-diz-presidente-do-bc-05082016
http://www.contabeis.com.br/noticias/28739/governo-faz-pente-fino-em-desoneracoes/
http://www.contabeis.com.br/noticias/28741/economia-fraca-trara-mais-impostos/
http://www.contabeis.com.br/noticias/28734/estimule-o-pensamento-inovador/
http://www.contabeis.com.br/noticias/28727/apenas-4-das-empresas-estao-prontas-para-o-esocial/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/08/1799077-mesmo-com-queda-de-19-industria-eletronica-ve-sinais-de-recuperacao.shtml
http://oglobo.globo.com/economia/uniao-quer-agilizar-pente-fino-em-beneficios-do-inss-19857141
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/chevron-ipiranga-vao-manter-suas-marcas-de-lubrificantes-apos-fusao-19852501
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN10F1MJ
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/verbas-rescisorias-puxam-alta-de-acoes-trabalhistas/
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,confusao-na-terceirizacao,10000067040
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/513256-CAMARA-APROVA-CORRECAO-DA-CONTRIBUICAO-SINDICAL-DE-AUTONOMOS.html
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20160805/cobre-recua-moderadamente-antes-relatorio-emprego-dos-eua/400260
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/08/1,94161/entrevista-brasil-precisa-investir-r-300-bilhoes-por-ano-em-infraestrutura-diz-gerente-da-cni.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/08/1,94161/entrevista-brasil-precisa-investir-r-300-bilhoes-por-ano-em-infraestrutura-diz-gerente-da-cni.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/08/economia/514051-recuperacao-da-confianca-traz-perspectivas-mais-favoraveis-diz-bc-em-boletim.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/08/economia/514051-recuperacao-da-confianca-traz-perspectivas-mais-favoraveis-diz-bc-em-boletim.html
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/o-longo-caminho-do-desemprego-az9cj3f2t6qtbq9uqtk3bntk3


 
 

Exportação cresce 20% e é alternativa à queda no País 

05/08/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

A indústria automobilística busca compensar a baixa demanda interna com vendas 
para o exterior.  

 
"Estamos vendo na exportação uma alternativa importantíssima", diz o presidente da 
Anfavea, Antonio Megale, que também elogia o esforço do governo em assinar novos 

acordos comerciais. No ano, as exportações de veículos cresceram 20% ante igual 
período de 2015, para 272,2 mil unidades. Já em valores, há uma baixa de 8,1% no 

período, para US$ 5,78 bilhões. 
 
A produção de veículos até julho soma 1,2 milhão de unidades, recuo de 20,4% ante 

2015. As vendas internas caíram 24,7%, para 1,16 milhão de unidades. 
 

Megale informa que participa de negociações com o governo para elaborar novo plano 
para desenvolver a indústria brasileira, provavelmente para 2018. Segundo ele, não 
se trata de nova edição do Inovar Auto (programa que concede incentivos fiscais às 

montadoras que fazem investimentos produtivos no País), mas de nova política 
industrial de longo prazo. 

 
"É complicado trabalhar com programas que se encerram e nós ficamos sem saber 
como vai ser", lamenta Megale, em referência ao Inovar Auto. Ele destaca que a nova 

política tem de prever medidas que estimulem o avanço da eficiência energética e 
contribuam para a recuperação da indústria de autopeças. 

 

Montadoras discutem política industrial 

05/08/2016 – Fonte: DCI 

 

 
 
O setor automotivo está em conversas com o governo federal para criar "uma grande 

política industrial", disse ontem o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. 
 

"Há uma sinalização do governo de que teremos uma política industrial de mais longo 
prazo, que atenderá todos os ramos da indústria no Brasil", comentou. 

 
De acordo com ele, um dos principais pleitos seria fortalecer a indústria de autopeças, 
devido a percepção de que a fragilidade desse segmento vem prejudicando as 

montadoras. "Essa nova política visa, a partir de 2018, o fortalecimento do setor de 
autopeças". Ele acrescentou que as medidas podem usar parâmetros que hoje fazem 

parte do Inovar-auto, pacote de incentivo às autopeças que vai terminar no ano que 
vem. 
 

Megale evitou citar empresas, mas declarou que essa demanda da cadeia ficou latente 
após montadoras enfrentarem "quebra de produção", devido à falta de peças e 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2007383/exportacao-cresce-20-e-e-alternativa-a-queda-no-pais
http://www.dci.com.br/industria/montadoras-discutem-politica-industrial-id565623.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/8/3xtaw50553.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/8/3xtaw50553.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/8/3xtaw50553.jpg


componentes, quando fornecedores em dificuldade financeira deixaram de entregar 
encomendas. Segundo especialistas do setor, por se tratar, quase sempre, de 
empresas de pequeno e médio porte, com gestão familiar e pouco capital de giro, as 

autopeças são mais impactadas por crises econômicas. 
 

Recentemente, sindicalistas contaram que Volkswagen e Fiat teriam interrompido as 
atividades por falta de peças. 

 
A ociosidade das montadoras - que supera 50% -, aliada à retração nas vendas, 
provocou uma queda na produção em julho de 15,3% sobre um ano antes, para 189,9 

mil unidades. Sobre junho, porém, houve alta de 4,7%. "Foi o melhor mês no ano, em 
termos de emplacamentos, mas ainda não é o início de uma recuperação", ponderou 

o dirigente. 
 
Em julho, 156.988 veículos foram licenciados, alta de 5,4% frente junho e queda de 

17,3% contra igual mês de 2015.  
 

Mercedes-Benz anuncia que demitirá 1,8 mil no Brasil a partir de setembro 

05/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Em comunicado enviado a seus 9,8 mil funcionários da fábrica de São Bernardo do 
Campos, a Mercedes-Benz informou que diante da baixa adesão ao Programa de 
Demissão Voluntária (PDV), aberto entre 1º de junho e encerrado em 25 de julho 

passado, terá que demitir 1.870 empregados a partir de setembro.  
 

O excedente de funcionários da empresa chega a 2,5 mil funcionários, e apenas 630 
aderiram ao PDV. O sindicato dos metalúrgicos do ABC informou que os trabalhadores 

decidiram paralisar as atividades por um dia em protesto contra as demissões 
anunciadas. 
 

“Com o intuito de manter a nossa transparência e atualizá-los sobre a difícil situação 
de nossa empresa, frente a uma das piores crises econômicas do país, informamos 

que o excedente da planta de São Bernardo, que no início do ano era de cerca de 
2.000, já supera 2.500 colaboradores, após sucessivas reduções de produção.  
 

Adicionalmente, continuamos sem nenhum sinal de reação do mercado brasileiro em 
2017, o que pode piorar ainda mais a situação”, diz carta assinada pelo presidente da 

companhia no Brasil, Philipp Schiemer e enviada na terça-feira (2) aos funcionários. 
Nesta quinta (4), a Anfavea, associação que reúne as montadoras, informou que as 
vendas caíram 20,3% em relação a julho do ano passado. 

 
Na Mercedes, que fabrica ônibus e caminhões na planta de São Bernardo, há 1.400 

funcionários em licença remunerada. A empresa vinha alertando que estava tomando 
todas as medidas estão para evitar demissões e que o diálogo com o sindicato é 
constante.  

 
A Mercedes aderiu ao chamado Programa de Proteção ao Emprego (PPE) em setembro 

de 2015. Com isso, houve redução de 20% da jornada de trabalho e 10% dos salários. 
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O PPE foi estendido até maio passado e não foi renovado. Após seu término, os 
empregados têm mais três meses de estabilidade, que terminam em 31 de agosto. 
 

“Não temos como suportar excedente de colaboradores tão alto e volumes de produção 
extremamente reduzidos há tanto tempo. Por isso, lamentamos que o único caminho 

a seguir seja o ajuste do nosso quadro de pessoal”, diz a nota da Mercedes. 
 

O sindicato dos metalúrgicos do ABC informou que procurou a empresa após a 
divulgação do comunicado para tentar negociar. Mas não houve acordo. Em 
assembleia realizada na manhã desta quinta, a categoria decidiu protestar paralisando 

as atividades por um dia. 
 

“Procuramos a empresa logo após tomarmos conhecimento do comunicado e tentamos 
apresentar medidas alternativas, mas a empresa se mostrou irredutível. Sabemos que 
há queda na produção, mas acreditamos que existam outras formas de atravessar 

este período, como a renovação do PPE, layoff, ou outros instrumentos que preservem 
empregos”, afirmou em nota divulgada o vice-presidente do sindicato dos metalúrgicos 

do ABC e trabalhador na Mercedes, Aroaldo Oliveira. 
 

Funcionários cruzam os braços após Mercedes dizer que demissão é a única 
saída 

05/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
Os trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo 
paralisaram as atividades nesta quinta-feira, 4, após a montadora informar que conta 

com um excedente de 1.870 funcionários e que a redução do quadro é a única 
alternativa para aliviar a situação financeira da empresa.  

 
Até o fim de julho, o excesso era de 2,5 mil trabalhadores, mas 630 deixaram a 
empresa por meio de um Programa de Demissão Voluntária (PDV), aberto entre os 

dias 1º de junho e 25 de julho. A fábrica de São Bernardo conta hoje com 9,8 mil 
funcionários, somando as áreas de produção e administrativa.  

 
“Há quatro anos, o desempenho do mercado de veículos comerciais tem sido muito 
difícil. A Mercedes-Benz tem sofrido os efeitos dessa drástica queda causada pela crise 

política e econômica do País”, justifica a empresa, em nota. No Brasil, a Mercedes-
Benz concentra sua atuação nos mercados de caminhões e ônibus, que, em 2016, 

acumulam quedas de 31,4% e 33,7%, respectivamente. 
  
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, por sua vez, tenta convencer a montadora a 

recorrer a medidas de flexibilização para evitar demissões. “Sabemos que há queda 
na produção, mas acreditamos que existam outras formas de atravessar este período, 

como a renovação do PPE (Programa de Proteção ao Emprego), lay-off (suspensão 
temporária de contratos), ou outros instrumentos que preservem empregos”, disse o 

vice-presidente do sindicato e trabalhador na Mercedes-Benz, Aroaldo Oliveira.  
 
Os trabalhadores estão preocupados porque cerca de 1,4 mil deles estão em licença 

remunerada desde fevereiro, por tempo indeterminado. Além disso, o período de 
estabilidade garantido aos que estavam no PPE termina no dia 31 de agosto. A adesão 

ao PPE terminou no fim de maio, mas os trabalhadores beneficiados têm o emprego 
garantido por mais três meses.  
 

“Nesse momento, diante de um cenário que tem se agravado cada vez mais, não 
temos outra alternativa a não ser a redução do quadro de pessoal dessa fábrica”, diz 

a nota da Mercedes-Benz.  
 
Oliveira, do sindicato, defende a utilização de alguns elementos similares aos do 

acordo aprovado nesta semana na Volkswagen, que ofereceu reajustes salariais sem 
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aumento real para evitar demissões. “A fábrica (da Mercedes-Benz), no entanto, não 
está aceitando discutir essas alternativas, pois alega estar carregando o excedente de 
mão de obra há muito tempo. Não podemos aceitar essa decisão. Os trabalhadores 

aprovaram hoje a disposição de lutar contra essa decisão. Vamos insistir na busca de 
soluções e nos manter mobilizados”, afirmou.  

 
De acordo com a assessoria de comunicação do sindicato, os trabalhadores retornam 

ao trabalho amanhã, mas prometem realizar novas mobilizações para pressionar a 
montadora. A Mercedes-Benz, por sua vez, garante que continua em negociação com 
o sindicato para discutir o tema. 

 

Artigo: Em setembro, o urso vai dançar 

05/08/2016 – Fonte: Valor Econômico 
 
Se um homem tirar um urso para dançar, ou vice versa, o fim da dança não se dará 

ao final da música ou quando o homem se cansar, mas no momento em que o urso 
resolver que aquela dança tiver acabado. Essa é a metáfora mais adequada para as 

negociações que envolvem as empresas e os sindicatos. 
 
Nessa situação, o urso representa a parte da negociação que tem maior capacidade 

de resistência. Ao contrário do que muitos pensam, o princípio básico da negociação é 
a resistência, e não a argumentação.  

 
Claro que essa equação dependerá de cada situação e de fatores específicos da 
natureza de cada negócio, mas historicamente as empresas são mais frágeis do que 

os sindicatos na hora de negociar. Portanto, é fundamental para a sobrevivência do 
negócio estar preparado para o baile e antecipar alguns passos nessa dança. 

 
A semana da independência, no início de setembro, pode ter um significado especial 
para as empresas brasileiras nesse sentido. O grito de "Independência ou Morte" pode 

ser substituído por um "Negocie ou Paralise" por gestores e empregados. Isso porque 
as negociações entre trabalhadores e empresas certamente serão as mais complexas 

desde 2001. Elas envolverão quase 3 milhões de empregados das principais 
categorias. Em setembro começa o baile, que pode durar mais do que o costume. 
 

De um lado, há negócios que tiveram um primeiro semestre extremamente ruim em 
meio a uma recessão econômica persistente, que já se estende pelo segundo ano 

consecutivo. Na indústria automobilística, por exemplo, a produção no Brasil caiu 
21,5% no primeiro semestre do ano, com pouco mais de 1 milhão de unidades, o pior 
resultado para o período desde os primeiros seis meses de 2004. 

 
No setor bancário, há um movimento constante de compactação e redução de custos. 

A recente compra do HSBC pelo Bradesco pode ser um símbolo desse movimento, com 
redução dos empregos e otimização dos serviços.  

 
A Petrobras, por sua vez, que está sob nova direção desde o começo do governo 
interino de Michel Temer, já tem anunciado planos de desinvestimento para reduzir a 

imensa dívida da empresa. Metalúrgicos, petroquímicos e bancários são algumas das 
categorias cuja database vence em setembro e colocarão na pauta a melhoria dos 

salários e a estabilidade de empregos e de negócios. 
 
De outro lado, os sindicatos estão com um olho na CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) e sua intensa mobilização por uma greve geral, e o outro nos 
empregos. Todas as reivindicações irão refletir as insatisfações que vêm desde o ano 

passado.  
 
Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), quase a metade das negociações salariais de 2015 resultaram em 

http://www.valor.com.br/opiniao/4659833/em-setembro-o-urso-vai-dancar


reajuste com valor igual ou abaixo da variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor). 
 

Desde 2004, não se observava um resultado tão desfavorável para os trabalhadores. 
Cerca de 52% dos reajustes salariais apresentaram ganhos, ficando acima da inflação, 

30% foram em valor equivalente à variação do índice e 18% ficaram abaixo. O 
aumento real médio em 2015 foi de apenas 0,23%. 

 
Uma possível explicação para a deterioração dos reajustes salariais ao longo do ano 
já é conhecida: o agravamento do quadro econômico nacional, principalmente no que 

se refere ao comportamento do nível de atividade (produção industrial), da ocupação 
(desemprego em alta) e da inflação (que excedeu e muito a meta estipulada). 

 
A CUT, por sua vez, não tem a menor intenção de ser amável e evitar transtornos ao 
governo Temer, como fez com os governos anteriores de Lula e Dilma, já que não 

reconhece este como legítimo.  
 

Com o impeachment iminente, há grandes chances de greves e mais greves que 
podem paralisar a produção de boa parte da indústria nacional. O empregado ficará 
dividido entre o "bolsaemprego" e sua crença política. Será a hora de dançar com o 

urso. 
 

E o governo, onde fica nessa dança? Como dono do baile, ele não quer que essa dança 
estrague o salão e se torne longa o suficiente para derrubar todas as mesas e espantar 
os convidados.  

 
Reajustes salariais não combinam com empenho de redução da inflação, algo que os 

sindicatos discordam publicamente. E o governo sabe que, quando colocar para tocar 
a música da reforma da Previdência, os ânimos irão se exaltar ainda mais e o tumulto 
poderá ser incontrolável. 

 
Qual é a solução, diante desse cenário catastrófico? O ideal, para as empresas, é 

sempre se antecipar à crise iminente. A Ford, por exemplo, aprovou um acordo 
envolvendo prorrogação do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), manutenção de 
cláusulas econômicas (reajuste e participação nos lucros ou resultados) e pacote de 

demissões voluntárias em sua fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.  
 

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a proposta, negociada durante mais de dois 
meses, evita aproximadamente 850 dispensas e, após o voluntariado, garante 
estabilidade no emprego até janeiro de 2018. 

 
A Volkswagen, que assim como a Ford tem tradição nesse tipo de negociação com o 

sindicato, também se antecipou. Com mais de um mês antes da database, a fabricante 
sinalizou que terá que reorganizar a fábrica de São Bernardo do Campo (SP), que 

possuiria um excedente de 3,6 mil funcionários. 
 
Agora, se nenhuma medida preventiva foi tomada, o que fazer? Em primeiro lugar, 

segure o chapéu, pois a ventania será forte. A empresa deve estar preparada para 
negociações difíceis e paralisações.  

 
Embora seja marginalizada na visão de alguns executivos, a negociação sindical tem 
um papel fundamental para a sobrevivência do negócio. Ainda há tempo para evitar 

que o estrago seja grande, e isso depende, principalmente, da habilidade de "dançar" 
e da experiência do negociador da parte da empresa. 

 
Ele deve ter a confiança de sua direção e a credibilidade diante do sindicato para que, 
no fim, a música que toque seja suave tanto para os gestores quanto para os 

trabalhadores. 
 



(João Rached, especialista em negociação empresarial, foi o principal executivo de RH 
de empresas como HSBC, Volkswagen do Brasil, Alpargatas e Brasil Telecom. 
Atualmente é membro do Conselho Administrativo do Great Place to Work (GPTW). 

PPE proporciona a manutenção de 59,7 mil empregos 

05/08/2016 – Fonte: CIMM 

 
O Programa de Proteção ao Emprego (PPE) já possibilitou a manutenção de 59.762 

empregos, com pagamentos de 162,3 milhões em recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador.  
 

Ao todo foram deferidos pelo Comitê do programa 135 solicitações de adesão de 107 
empresas que buscaram, por meio do PPE, uma alternativa para manutenção da sua 

força de produção. O balanço mais recente foi divulgado nesta quinta-feira (4) pelo 
Ministério do Trabalho. 
 

Ao aderir ao Programa a empresa solicita a redução de jornada de trabalho de seus 
funcionários em até 30%, tendo garantido pelo governo uma complementação de 50% 

da perda salarial, pago com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  
 
O valor é limitado a 65% do maior benefício do seguro-desemprego. “A vantagem, 

além da manutenção dos empregos – que é a finalidade do programa – é que com a 
adesão ao Programa a empresa mantém o recolhimento dos encargos sociais, 

impostos e FGTS”, explica o ministro o Trabalho, Ronaldo Nogueira. 
 
O programa foi instituído pela Lei Nº 13.189, em novembro do ano passado, com uma 

expectativa inicial do governo de proporcionar a manutenção de 50 mil empregos, 
meta já alcançada.  

 
Além das 135 solicitações já publicadas, outras 32 aguardam autorização do comitê 
do PPE e, caso autorizadas, serão 62.430 postos mantidos pelo programa. No setor 

fabril, estão concentradas mais solicitações de adesão, com 86 pedidos, seguido do 
setor Automobilístico, com 26 solicitações. Entre os estados, a maior parte se 

concentra em São Paulo (94), Rio de Janeiro (18), Rio Grande do Sul (18) e Minas 
Gerais (16). 
 

O período de adesão ao PPE vai até o fim deste ano, podendo as empresas participar 
do programa  por um prazo de seis a 12 meses. Após a adesão, as empresas não 

podem dispensar os empregados que tiveram sua jornada de trabalho reduzida 
temporariamente. No final do período, o vínculo trabalhista terá estabilidade pelo 
prazo equivalente a um terço do período envolvido. 

 
Programa de Proteção ao Emprego – PPE 

 
 
 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14598-ppe-proporciona-a-manutencao-de-597-mil-empregos


 

Dólar fecha em queda e tem a menor cotação em um ano: R$ 3,196 

05/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
O dólar comercial registrou nesta quinta-feira queda de 1,41% ante o real, vendido a 

R$ 3,196, a menor cotação desde 21 de julho do ano passado (R$ 3,174). Os 
incentivos dados pelo Banco da Inglaterra para estimular a economia do Reino Unido 

aumentaram o apetite por risco e contribuíram para a valorização das moedas de 
países emergentes. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) 
subiu 0,91%, aos 57.593 pontos, renovando a máxima do ano.  

 
Na avaliação de Raphael Figueredo, analista da Clear Corretora, esse bom humor 

externo é justificado pela redução de juros no Reino Unido pelo Banco da Inglaterra. 
A taxa caiu de 0,5% para 0,25% ao ano - esse é o primeiro corte desde 2009.  
 

Além disso, o BC britânico irá comprar 60 bilhões de libras em títulos públicos para 
aliviar o impacto da votação de 23 de junho para o Reino Unido deixar a União Europeia 

(UE), o chamado Brexit. Esse aumento de liquidez contribui para a alta do preço das 
commodities, o que ajuda os ativos (ações e moeda) dos países produtores, como o 

Brasil.  
 
“A Bolsa no Brasil respondeu a um movimento internacional, que é esse estímulo no 

Reino Unido. O preço do petróleo está subindo com força, o que ajuda as ações da 
Petrobras e outros papéis ligadas a commodities. O real também se beneficiou desse 

movimento”, disse.  
 
Na Europa, os mercados avançaram hoje após essaa decisão do Banco da Inglaterra. 

Os papéis das empresas do setor financeiro e industrial foram as mais beneficiadas. O 
índice europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,73%. 

 
A libra caiu 1% sobre o dólar após o anúncio, enquanto os rendimentos de títulos do 
governo britânico atingiram mínimas recordes e o principal índice de ações, o FTSE 

100, subiu 1,59%. 
 

Essa atuação do bc britânico acaba aumentando a liquidez de recursos para os 
mercados emergentes, o que ajuda na desvalorização do dólar em alguns países. 

 

Poupança perde R$ 43,7 bilhões no semestre, o pior resultado em 21 anos 

05/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
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Com a crise econômica e o aumento do desemprego, os brasileiros retiraram mais 
dinheiro da poupança do que depositaram nos sete primeiros meses de 2016. Dados 
do Banco Central (BC) mostram que, no ano, os saques superaram os depósitos em 

R$ 43,72 bilhões, o pior resultado em 21 anos, desde o início da série histórica, em 
1995. 

 
Somente em julho, a saída de recursos da poupança foi de R$ 1,11 bilhão, resultado 

de R$ 159,7 bilhões em depósitos e R$ 160,8 bilhões em retiradas. No mesmo mês do 
ano passado os saques superaram os depósitos em R$ 2,4 bilhões. 
 

O saldo total da poupança, ou seja, o estoque da caderneta, foi de R$ 641,3 bilhões. 
O número representa um recuo em relação a julho do ano passado, quando o estoque 

era de R$ 648,2 bilhões. No fim de 2015, o saldo era de R$ 656 bilhões. 
 

Ministro negocia para reforma não atingir aposentadoria de militares 

05/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, saiu em defesa da manutenção do atual sistema 

de aposentadoria diferenciado para os militares. Pela atual legislação, os militares 
podem passar para a reserva remunerada após 30 anos de serviço, repetindo uma 

regra que existe na maior parte das Forças Armadas no mundo. 
 
O governo do presidente em exercício, Michel Temer, quer mudar isso e discute a 

possibilidade de unificar as aposentadorias de civis e militares. Segundo Jungmann, o 
tema está em discussão e a conversa “caminha muito bem”. Para ele, é preciso que 

“continue a haver esta segregação e, não, necessariamente, a unificação”. 
 
Jungmann tem reiterado que os militares são “funcionários de Estado” e que, pela 

especificidade das funções que executam, não podem ser submetidos às mesmas 
regras que os servidores civis. 

 
“Acho justo, do meu ponto de vista, que continue a haver essa segregação”, emendou. 
O ministro reconheceu que “esta é uma questão a ser discutida”, mas assegurou que 

as conversas estão sendo bem sucedidas.  
 

“Eu acho que é uma questão em discussão. Mas eu entendo que nós temos duas 
carreiras: a civil e a militar e que o militar se obriga a uma série de renúncias em 
termos de direitos que, exatamente, o servidor civil tem”, declarou o ministro da 

Defesa. 
 

As declarações de Jungmann foram dadas após a cerimônia de apresentação dos 
oficiais generais promovidos por Temer. 
 

O comandante da Marinha, almirante Eduardo Barcellar Leal Ferreira, também 
defendeu a necessidade de os militares terem aposentadoria integral, diferenciada, 

com 30 anos de serviço.  
 
“Nós não temos horário ou dia de trabalho, não temos FGTS, não temos direito a 

sindicalização, a hora extra, a fazer greve”, disse o almirante, repetindo o discurso do 
comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Rossatto, que é contrário ao regime 

único de Previdência Social. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ministro-negocia-para-reforma-nao-atingir-aposentadoria-de-militares-14wcit5mj35j83i5l5g61hnxf


 
“Já tivemos uma grande reforma em 2001, em que vários direitos foram tirados como 
auxílio moradia, gratificação por tempo de serviço, vantagem de ir para a reserva 

ganhando um posto acima ou licença a prêmio de seis meses”, disse o almirante, 
incluindo aí o fim da concessão de pensão para as filhas. 
 

Placar da privatização: o que a Petrobras já vendeu e o que está à venda 

05/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A Petrobras já vendeu US$ 4,6 bilhões em ativos desde o ano passado, quando deu 

início ao que chama de “plano de desinvestimentos”. Embora elevado, o valor equivale 
a apenas 30% da meta da empresa para o biênio 2016-2106, de US$ 15,1 bilhões. 

 
A maior parte desse valor se refere à venda, por US$ 2,5 bilhões, de um bloco do pré-
sal no fim de julho. O dinheiro ainda não entrou nos cofres da empresa. Outro grande 

negócio, a venda de parte da Gaspetro para a Mitsui no fim de 2015, está suspenso 
pela Justiça. 

 
Confira abaixo o que a empresa já vendeu, as negociações em andamento e o que 

ainda pode ser oferecido ao mercado: 
 
O que a Petrobras já privatizou 

Em 2015 - R$ 733 milhões 
 Ativos na Bacia Austral, na Argentina, para a CGG (US$ 101 milhões) 

 49% da Gaspetro, para a Mitsui (US$ 540 milhões) – Negócio suspenso pela 
Justiça 

 Ajuste de preço da petroquímica Innova, vendida à Videolar, e ativos na 

Colômbia (US$ 92 milhões) 
 

Em 2016 - R$ 3,861 bilhões até agora 
 Petrobras Chile, para o Southern Cross Group (US$ 464 milhões) 
 Petrobras Argentina, para a Pampa Energia (US$ 897 milhões) 

 Participação de 66% no bloco BM-S-8, onde fica o campo de Carcará, no pré-
sal, para a Statoil (US$ 2,5 bilhões) – O dinheiro ainda não entrou nos cofres da 

empresa 
 

O que está em negociação 
 Gasodutos da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) – A negociação com a 

canadense Brookfield, que teria oferecido R$ 5,2 bilhões, deve terminar até 11 
de agosto 

 Terminais de gás natural liquefeito (GNL) e termelétricas associadas a eles no 
Rio de Janeiro e no Ceará 

 Participação na BR Distribuidora – A Petrobras planeja ser sócia majoritária, 

com a maioria do capital total, mas vai compartilhar o controle da empresa, 
ficando com 49% do capital votante 

 100% da Liquigás Distribuidora – Segunda maior distribuidora de gás de botijão 
do país, empresa é cobiçada pelas concorrentes. Para o mercado, empresa vale 
até R$ 2,5 bilhões 

 Nove concessões de campos de petróleo e gás em águas rasas no Ceará e no 
Sergipe 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/placar-da-privatizacaoo-que-a-petrobras-ja-vendeu-e-o-que-esta-a-venda-0dpr9r3zo4oqcdd1i8dsqa3xf


 104 concessões de campos de petróleo e gás em terra, nos estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Espírito Santo 

 Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) e Companhia 

Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) – Negociação com a petroquímica 
mexicana Alpek tem prazo até fim de outubro para ser concluída 

 
O que pode ser vendido 

 Participação na petroquímica Braskem 
 Parte da Transpetro 
 Área de fertilizantes 

 Termelétricas 
 Gasodutos 

 

Nissan mostra célula de combustível a etanol 

05/08/2016 – Fonte: Automotive Business  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

O presidente mundial da Nissan, Carlos Ghosn, mostrou no Brasil o e-Bio Fuel-Cell, 
primeiro protótipo movido por uma Célula de Combustível de Óxido Sólido (SOFC), 
que funciona com energia elétrica gerada a partir do etanol. Em vez de um sistema 

fuel cell convencional, que converte hidrogênio armazenado sob alta pressão em 
eletricidade, a tecnologia aplicada produz o próprio hidrogênio a partir do etanol. 

 
O veículo utilizado, uma minivan elétrica NV200 adaptada ao sistema, tem autonomia 
superior a 600 quilômetros utilizando um tanque de apenas 30 litros de combustível.  

 
A tecnologia estaria disponível a partir de 2020, segundo Ghosn, mas a produção local 

e/ou venda de veículos desse tipo dependerá de incentivos fiscais, como já ocorre com 
modelos elétricos e híbridos: “Nós oferecemos a tecnologia, mas a regulamentação 
cabe a cada país.  

 
Apresentamos esse modelo ao Brasil pela grande oferta de etanol que existe aqui. Na 

China a tecnologia tem se voltado para os elétricos, nos Estados Unidos também. O 
modelo adotado depende do apoio do governo”, afirma Carlos Ghosn.  
 

O sistema adotado no protótipo Nissan apresenta um gerador de potência movido pela 
SOFC, que se utiliza da reação de diversos combustíveis com oxigênio, incluindo etanol 

e gás natural, para produzir eletricidade. Além do etanol presente nos postos, a SOFC 
pode utilizar uma mistura com 45% de etanol e 55% de água, mais segura de 
manusear e favorável a outros mercados em que a oferta desse combustível é menor 

ou escassa. 
 

A Nissan vai realizar testes em vias brasileiras com o protótipo da NV200. O veículo 
utiliza uma bateria de 24kW/h. O desenvolvimento da célula de combustível e-Bio já 

havia sido anunciado pela Nissan em junho, no Japão, mas agora foi mostrado 
mundialmente em um veículo. Em funcionamento ele emite menos de um terço do gás 
carbônico gerado por um modelo a etanol. A velocidade máxima está em torno de 130 

km/h na NV200.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24399/nissan-mostra-celula-de-combustivel-a-etanol


“Nosso sistema tem vantagens se comparado ao de um Toyota Mirai, que precisa de 
um tanque para armazenamento de hidrogênio sob alta pressão e também utiliza mais 
metais nobres”, afirma o líder do projeto do e-Bio, Kazuhiro Doi.  

 
Entre os problemas a resolver até 2020 está o grande espaço ocupado, cerca de 350 

litros, mais da metade do porta-malas da minivan. 
 

BLADEGLIDER, ESPORTIVO ELÉTRICO 
 
 

 
 

 
 
 

 
Além do e-Bio Fuel-Cell, Carlos Ghosn mostrou a versão definitiva do BladeGlider, um 

esportivo elétrico de três lugares exibido pela primeira vez no Salão de Tóquio de 
2013. O motorista se senta ao centro do carro e os dois passageiros ficam ao lado e 
ligeiramente atrás dele. 

 
O modelo atinge velocidade máxima de 190 km/h e acelera de zero a 100 km/h em 5 

segundos.  
 
A potência informada pela Nissan é de 268 cavalos. Curiosamente, o carro usa portas 

com abertura para cima e para trás, ao contrário do que ocorre nos Lamborghini, por 
exemplo. Assim como o e-Bio-Ethanol, a expectativa é que o esportivo chegue ao 

mercado por volta de 2020.  
 

Máquinas agrícolas têm queda de 26% nas vendas do ano 

05/08/2016 – Fonte: Automotive Business  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O mercado de máquinas agrícolas e rodoviárias continua apresentando resultados 
negativos: de janeiro a julho, as vendas do segmento ao atacado recuaram 26,4% na 

comparação com iguais meses de 2015, passando de 28,6 mil para 21 mil unidades, 
de acordo com balanço da Anfavea divulgado na quinta-feira, 4. 

 
No comparativo mensal de julho sobre junho, os negócios foram 1,2% menores, para 
pouco mais de 4 mil unidades. Como junho foi o melhor mês do ano em vendas até 

agora, julho então é o segundo, superando mais uma vez a casa das 4 mil unidades 
mensais: nos meses anteriores, o volume ficou entre 1,6 mil e 3,4 mil unidades. 

 
“Embora em níveis muito baixos, o resultado mostra que estamos seguindo na direção 
correta, de terminar o ano dentro das nossas projeções. Esperamos que os bons ares 

do setor, aliada à confiança do produtor, possa reverter este cenário de queda em 
investimentos e elevar o nível de competitividade, preservando a produtividade para 

garantir uma boa safra”, afirmou o presidente da Anfavea, Antonio Megale, durante a 
apresentação dos resultados do setor. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24396/maquinas-agricolas-tem-queda-de-26-nas-vendas-do-ano


Contudo, as exportações, ao contrário de outros segmentos do setor automotivo que 
têm registrado alta na atividade, os embarques de máquinas seguem em retração: no 
acumulado janeiro-julho, diminuíram 16,2% no comparativo anual.  

 
“Isso nos preocupa, porque o setor de máquinas vem apresentando um cenário 

declinante desde 2011. Sabemos que o mercado mundial é extremamente competitivo 
e o Brasil carece de melhor estruturação de modelo de exportação. Uma vez bem 

equacionado este gargalo, podemos reverter”, acrescentou Megale. 
 
“A América Latina acabou sendo ocupada por outras fontes, até mesmo de mesmas 

marcas já atuantes na região, mas com equipamentos vindos de outras fábricas. O 
País precisa encontrar a sua vantagem para recuperar o mercado externo.  

 
As máquinas brasileiras são extremamente adequadas, de qualidade e ideais para este 
mercado. Precisa achar o caminho da recuperação da competitividade”, completa Ana 

Helena da Andrade, vice-presidente da entidade e que responde pela área de máquinas 
agrícolas e rodoviárias. 

 
Com mercado doméstico e exportações em queda, a produção acompanha o ritmo 
lento dos negócios: em sete meses, as fábricas entregaram 24,6 mil unidades, entre 

tratores, colheitadeiras e outros equipamentos, volume 30,8% menor que o verificado 
há um ano, quando a indústria operou com 35,5 mil unidades. Na passagem de junho 

para julho, houve aumento de 3,5%, para 4,7 mil unidades, o melhor mês do ano até 
agora. 
 

 “Há uma estabilidade no que se refere aos meses ajustada aos volumes de vendas”, 
justifica Megale. 

 
A Anfavea calcula que mesmo com a queda apresentada até agora e mantendo o ritmo 
das atividades deste momento, o setor de máquinas deve chegar ao fim do ano com 

a venda total de 38 mil unidades, o que representaria queda de 15,5% sobre as 45 
mil registradas em 2015.  

 
A projeção aponta ainda que a produção deverá recuar 16,4%, para 46,2 mil unidades 
(2015 = 55,3 mil) e as exportações deverão somar 8,2 mil unidades, 18,6% abaixo 

do volume do ano passado (2015 = 10,1 mil). 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Exportação caminha para salvar o ano 

05/08/2016 – Fonte: Automotive Business  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ainda muito longe de recuperar o nível recorde de exportações observado entre 2004 
e 2008, a evolução das vendas externas dos fabricantes de veículos caminham para 
salvar o ano como único número positivo do desempenho do setor em 2016.  

 
De janeiro a julho os embarques somaram 272,2 mil unidades, em robusta alta de 

20% sobre o mesmo período de 2015. Julho isoladamente também foi bom, com 45,5 
mil veículos exportados e forte expansão de 61% em relação ao mesmo mês do ano 
passado, e avanço de 5% ante junho.  

 
Com isso, a associação das montadoras instaladas no País, a Anfavea, sustenta sua 

projeção que o volume total anual exportado chegue ao fim de dezembro acima de 
500 mil unidades, em expansão de 21% a 22% ante o exercício anterior.  
 

“Alcançamos um bom resultado, contudo existe ainda muito espaço para avançar. 
Alguns acordos comerciais já foram assinados, mas ainda não entraram em operação.  

 
Existem também negociações em andamento com outros países. Por isso estamos com 
olhar otimista sobre as exportações, que tendem a crescer mais nos próximos meses”, 

avalia Antonio Megale, presidente da Anfavea. Segundo ele, a associação trabalha em 
conjunto com o governo para abrir novos mercados aos veículos brasileiros, 

especialmente na África e América Latina.  
 
“As exportações são muito importantes este ano para reduzir a ociosidade das 

fábricas”, ressalta Megale. Se as projeções da Anfavea se confirmarem, este ano as 
vendas externas de 507 mil unidades deverão responder por 22% da produção 

estimada em 2,29 milhões em 2016.  
 
O porcentual é bastante superior aos 17,2% de 2015 e muito melhor do que os 10,6% 

de 2014, mas ainda bem abaixo do índice de 38% da produção de 2005, quando foi 
verificado o recorde de 897 mil veículos exportados.  

 
BAIXA EM VALOR 

 
Se em unidades a evolução das exportações é positiva, em valores o desempenho 
ainda é negativo. As vendas de veículos entre janeiro e julho deste ano somaram US$ 

4,74 bilhões, em baixa de 10% sobre os US$ 5,26 bilhões apurados no mesmo período 
de 2015.  

 
Em julho, contudo, o faturamento acompanhou mais de perto os embarques em 
unidades, com vendas de US$ 791,6 mil, valor 25% mais alto do que o do mesmo mês 

do ano passado e 8,2% maior em relação a junho.  
 

“Em valores as exportações ainda têm desempenho negativo, mas o faturamento 
também deve voltar a crescer nos próximos meses com os novos acordos comerciais 
e aument5o das vendas externas”, prevê Megale.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24394/exportacao-caminha-para-salvar-o-ano


Ele explica que o atual descasamento entre vendas em unidades e valores é causado 
por dois fatores em conjunto: o aumento das exportações de veículos de menor valor 
e a redução de preços de alguns produtos, motivada por renegociações que surgiram 

com a desvalorização do real diante do dólar. 
 

Vendas de caminhões crescem 11,5% em julho contra junho 

05/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

  
 
 

 
 

 
 
 

Com 4,6 mil unidades emplacadas em julho, as vendas de caminhões cresceram 
11,5% na comparação com as 4,2 mil registradas em junho, embora o volume ainda 

esteja em nível muito abaixo da média histórica.  
 
O volume marca o segundo mês consecutivo de alta dos licenciamentos do segmento 

em comparativos mensais, segundo dados divulgados na quinta-feira, 4, pela Anfavea, 
associação das fabricantes.  

 
O total licenciado em julho também é o segundo melhor do ano, perdendo apenas para 
março, quando o mercado interno absorveu 4,8 mil unidades. Apesar disso, as vendas 

no acumulado de janeiro a julho seguem com queda de 31% sobre mesmo período do 
ano passado. 

 
“Continuamos trabalhando para reduzir os níveis de estoque, mas o desafio maior é 
gerenciar o alto nível de ociosidade [que está acima dos 70%]. A indústria está usando 

todos os instrumentos de flexibilidade para controlar esse momento”, afirma Marco 
Antonio Saltini, vice-presidente da Anfavea, que responde pela área de veículos 

comerciais pesados. 
 
Segundo Saltini, há oscilações causadas por diferentes fatores, como a paralisação dos 

Detrans em junho que podem ter represado os licenciamentos daquele mês, tendo-os 
empurrados para o mês seguinte, inflando um pouco o resultado de julho. Outro fator 

é a sazonalidade, diferente para cada segmento. 
 
No caso dos extrapesados, que serve ao agronegócio, ainda continua apresentando 

resultados negativos: “Há dois anos foi o segmento que mais cresceu e hoje é o que 
está mais retraído”, observa Saltini.  

 
A categoria chegou a registrar queda expressiva de 60% em meados do ano passado, 

embora agora registre queda de menor intensidade: entre janeiro e julho, as vendas 
destes caminhões totalizaram 9,4 mil unidades, 13% abaixo do volume de iguais 
meses de 2015, o que pode sinalizar, segundo ele, algum volume sazonal ou algum 

negócio pontual realizado no mês passado. 
 

 “As vendas ainda menores não têm efeito direto com a queda que tivemos da safra. 
O que explica essa contínua baixa nos volumes são as frotas [de extrapesados] que 
ainda estão relativamente novas e, além disso, com a falta de perspectiva de 

crescimento do transporte, parte das frotas está parada”, acrescenta Saltini. 
 

 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24393/vendas-de-caminhoes-crescem-115-em-julho-contra-junho


Outros segmentos também persistem com resultados negativos, como os médios e 
semipesados, que diminuíram seus volumes em 39,5% e 41,3% respectivamente no 
acumulado com relação ao ano passado. Os semileves diminuíram suas vendas em 

10,1% e os leves, em 35,2%. 
 

Acompanhando o cenário ainda negativo do mercado interno, a produção de 
caminhões segue extremamente baixa. Com ociosidade acima dos 70%, a indústria 

montou 36,3 mil unidades em sete meses, volume 24,5% abaixo do apurado há um 
ano, quando as linhas entregaram 48,2 mil caminhões. 
 

As exportações seguem com quedas menos acentuadas. No acumulado janeiro-julho, 
foram embarcadas 11,2 mil unidades, 5,6% a menos do que nos mesmos sete meses 

do ano passado. Em julho contra junho, as vendas ao exterior subiram 9,4%, ao 
totalizar pouco mais de 1,8 unidades, volume que também ficou 6% acima do apurado 
em igual mês de 2015.  

 
ÔNIBUS E PROJEÇÕES 

Não muito diferente do mercado de caminhões, as vendas de chassi de ônibus 
recuaram 33,4% no acumulado dos sete meses na comparação com mesmo período 
de 2015 ao totalizar 7,3 mil unidades. Com isso, a produção caiu praticamente na 

mesma proporção, de 31%, com a entrega de 10,8 mil unidades. Na direção contrária, 
as exportações de chassis tiveram aumento de 23,2%, com quase 5 mil chassis. 

 
Com este cenário, a Anfavea mantém as projeções para o ano: as montadoras 
esperam encerrar 2016 com as vendas de 66 mil veículos pesados, entre caminhões 

e ônibus. Se confirmado, o volume representará queda de 25,4% sobre as 88,4 mil 
unidades emplacadas em 2015. 

 

Anfavea: proposta para recuperar setor de autopeças envolve crédito mais 
barato 

05/08/2016 – Fonte: R7 
 

Com a percepção de que a fragilidade da indústria de autopeças atrapalha a 
recuperação das montadoras no Brasil, a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea) tem conversado com o governo para adotar medidas 

que fortaleçam as fornecedoras de peças.  
 

Segundo o presidente da Anfavea, Antonio Megale, a proposta do setor inclui a oferta 
de crédito mais barato para que as fabricantes de autopeças possam ter mais capital 
de giro para gerir seus negócios. 

 
"Em função da redução substancial do volume (de produção das montadoras), as 

empresas (de autopeças) ficaram muito fragilizadas e a gente entende que tem de 
haver um trabalho, uma reflexão global de toda a cadeia de como as autopeças podem 

ser beneficiadas e reforçadas, porque, sem uma indústria de autopeças forte, é difícil 
ter uma indústria automobilística forte", afirmou o presidente da Anfavea nesta quinta-
feira, 4. 

 
Ele disse ainda que outras medidas de recuperação podem envolver a criação de 

fundos de gestão que ajudem as autopeças a adotar ações que resultem em ganhos 
de produtividade. 
 

A preocupação da Anfavea com a indústria de autopeças ficou maior este ano após 
montadoras como Volkswagen e Fiat terem sido obrigadas a interromper suas 

produções por falta de peças. Por serem de menor porte, as fabricantes de autopeças 
são mais sensíveis à crise e possuem menos condições de suportar uma queda na 
demanda. 

 

http://noticias.r7.com/economia/anfavea-proposta-para-recuperar-setor-de-autopecas-envolve-credito-mais-barato-04082016
http://noticias.r7.com/economia/anfavea-proposta-para-recuperar-setor-de-autopecas-envolve-credito-mais-barato-04082016


O mercado de veículos no Brasil tem enfrentado quedas nas vendas desde 2013. No 
ano passado, teve o seu maior tombo em 27 anos, de 26,5% ante os números de 
2014. 

 
Segundo Megale, as conversas com o governo começaram há um mês e contam com 

a participação do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes de Veículos 
Automotores (Sindipeças).  

 
De acordo com ele, o fortalecimento da indústria de autopeças é um dos três pilares 
da política industrial que tem sido elaborada para a cadeia automobilística com o 

governo.  
 

Essa política teria início em 2018, em substituição ao Inovar Auto, que tem validade 
até 2017. O Inovar Auto foi criado pelo governo petista para conceder incentivos fiscais 
a montadoras que fizessem investimentos produtivos no País, entre outras exigências. 

 
Os outros dois pilares da nova política industrial seriam a consolidação das questões 

de evolução da eficiência enérgica, que já estavam previstas no Inovar Auto, com 
estabelecimento de metas, e a continuidade do apoio do governo a investimento em 
pesquisa e desenvolvimento em engenharia, que, na avaliação do Megale, é 

fundamental para a geração de emprego de qualidade no setor. 
 

Anfavea revela desempenho de julho da indústria automobilística 

05/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, divulgou na 
quinta-feira (4), em São Paulo, o resultado da indústria automobilística brasileira em 

julho e no acumulado do ano. O licenciamento no sétimo mês de 2016 registrou 181,4 
mil unidades, o que significa aumento de 5,6% em relação as 171,8 mil de unidades 
de junho. 

 
Sobre o mesmo mês do ano passado, que registrou 227,6 mil unidades, houve queda 

de 20,3%. Na soma dos sete meses transcorridos de 2016 foram comercializadas 1,16 
milhão de unidades - baixa de 24,7% contra as 1,54 milhão do ano passado. Para 
Antonio Megale, presidente da Anfavea, a estabilização nos licenciamentos anima: 

 
"Ainda não é possível afirmar que atingimos um ponto de inflexão, mas o fato é que a 

indústria encontra estabilidade nos últimos meses e alguns indicadores começam a 
mostrar sinais positivos. Notamos alguma melhora na confiança do consumidor e do 
investidor, mas é preciso esperar um pouco mais para avaliar se essa retomada terá 

reflexos nas vendas. Acredito que esse cenário se tornará mais evidente após as 
definições do cenário político". 

 
A produção registrou alta de 4,7% em julho: foram 189,9 mil unidades contra 181,4 

mil em junho. No comparativo com as 224,1 mil unidades de julho do ano passado a 
indústria apresentou contração de 15,3%. O total de unidades fabricadas no 
acumulado está 20,4% inferior se comparado com o mesmo período de 2015, com 

1,20 milhão de unidades este ano e 1,51 milhão no ano passado. 
 

As exportações seguem tendência de alta: 45,6 mil unidades foram enviadas para 
outros países em julho, crescimento de 5% frente as 43,4 mil unidades de junho e de 
61% se comparado com as 28,3 mil unidades de julho do ano passado. A exportação 

em 2016 chegou a 272,2 mil unidades, elevação de 20% contra as 226,7 mil de 2015. 
 

 
 
 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14599-anfavea-revela-desempenho-de-julho-da-industria-automobilistica


Caminhões e ônibus 
As vendas de caminhões em julho, com 4,7 mil unidades, subiram 11,5% frente as 
4,2 mil unidades comercializadas em junho, mas diminuíram 27,9% se defrontado 

com as 6,5 mil de julho do ano passado. O licenciamento no acumulado ficou menor 
em 30,9% quando comparadas às 30,3 mil unidades deste ano com as 43,8 mil do 

ano passado. 
 

A produção recuou 8,6% - foram 5,1 mil unidades deste último mês contra 5,6 mil em 
junho. Na análise com mesmo período do ano passado, quando 6,6 mil unidades 
deixaram as linhas de montagem, a retração é de 22,9%. Até julho 36,4 mil unidades 

foram fabricadas, o que representa queda de 24,5% ante as 48,2 mil do ano anterior. 
 

As exportações registram baixa de 5,9% ao se comparar as 11,3 mil unidades deste 
ano com as 12 mil de 2015. Na análise mensal, as 1,9 mil unidades negociadas em 
julho com outros países apontam crescimento de 9,4% frente a junho, com 1,7 mil 

unidades, e de 6% ante as 1,8 mil de julho do ano passado. 
 

No segmento de ônibus a comercialização encerrou o mês com elevação de 73,2%, ao 
defrontar as 1,7 mil unidades do sétimo mês com as 982 de junho, e de 19,4% ante 
as 1,4 mil unidades vendidas em julho do ano passado. O licenciamento no período 

acumulado do ano - 7,4 mil unidades - recuou 33,4% frente as 11,1 mil unidades 
registradas no mesmo período de 2015. 

 
A produção fechou o mês com 1,6 mil chassis, o que significa diminuição de 10,4% 
ante as 1,8 mil unidades de junho. Na análise contra julho do ano passado o resultado 

ficou 13,7% abaixo, com 1,9 mil unidades. No acumulado a retração é de 31%: 10,9 
mil unidades este ano e 15,8 mil no ano passado. 

 
As exportações de chassis para ônibus cresceram 23,2% no acumulado, com 4,9 mil 
unidades este ano e 4 mil em 2015. 

 
Máquinas agrícolas e rodoviárias 

O segmento de máquinas agrícolas e rodoviárias vendeu em julho pouco mais de 4 mil 
unidades, 1,2% abaixo do resultado apresentado em junho. Na análise contra julho 
do ano passado, que ficou ligeiramente abaixo de 4 mil unidades, o balanço é de alta 

de 1,3%. O acumulado aponta redução de 26,4% nas vendas: foram 21,1 mil unidades 
este ano e 28,6 mil no ano passado. 

 
A produção cresceu 3,5% na comparação das 4,7 mil unidades de julho contra as 4,6 
mil de junho, mas retraiu 7,4% no confronto com as 5,1 mil de julho do ano passado. 

Na soma dos sete meses transcorridos deste ano foram produzidas 24,6 mil unidades, 
resultado 30,8% menor do que as 35,6 mil de igual período do ano passado. 

 
Até julho 5,1 mil unidades foram enviadas para outros países, decréscimo de 16,2% 

frente as 6,1 mil de 2015.  
 

Produção seria maior sem problemas pontuais enfrentados por empresas, diz 
Anfavea 

05/08/2016 – Fonte: Paraná Onine 

 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Antonio Megale, disse nesta quinta-feira, 4, que a produção poderia ter 

sido maior em julho, se algumas montadoras não tivessem sido obrigadas a 
interromper a produção algumas vezes.  

 
Ele não citou nomes, mas a Volkswagen, por exemplo, enfrentou problemas com 
fornecimento de peças e teve de parar a fábrica de São Bernardo do Campo por alguns 

dias.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-seria-maior-sem-problemas-pontuais-enfrentados-por-empresas-diz-anfavea/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-seria-maior-sem-problemas-pontuais-enfrentados-por-empresas-diz-anfavea/


Em julho, as montadoras instaladas no Brasil produziram 189.907 unidades, alta de 
4,7% em relação a junho, mas queda de 15,3% na comparação com julho do ano 
passado. “Esse número poderia ser um pouquinho melhor se algumas empresas 

pudessem ter produzido de maneira mais uniforme no mês passado”, afirmou o 
presidente da Anfavea.  

 
Megale lembrou que, mesmo com a alta da produção em relação a junho, “muitas 

empresas” continuam recorrendo a medidas de flexibilização da produção, como o 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que permite a redução da jornada e dos 
salários dos trabalhadores em até 30%.  

 
Segundo ele, o número de funcionários cadastrados no PPE chega a 21 mil. Aqueles 

que estão em lay-off (suspensão temporária de contratos) somam 5 mil. Ao todo, 
portanto, 26 mil trabalhadores participam de algum tipo de medida de flexibilização 
da produção, de um total de 126,8 mil pessoas empregadas no setor. 

  
Megale comemorou o crescimento de 5,6% nas vendas em relação a junho, mas disse 

que ainda não é possível afirmar que há um início consistente de recuperação do 
mercado de veículos. Por outro lado, ressaltou que o setor tem buscado compensar a 
baixa demanda interna com vendas para o exterior.  

 
“Estamos vendo na exportação uma alternativa importantíssima”, afirmou o 

empresário, lembrando em seguida o esforço do governo em assinar novos acordos 
comerciais bilaterais.  
 

As exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas somaram US$ 939,284 
milhões em julho, crescimento de 24,6% na comparação com julho do ano passado e 

alta de 6% ante junho. No acumulado do ano, no entanto, ainda enfrentam baixa de 
8,1% sobre igual período de 2015, para US$ 5,785 bilhões.  
 

O aumento das exportações e a leve melhora do mercado interno contribuíram para 
que a indústria tivesse um alívio nos estoques em julho. Agora, o número de veículos 

encalhados nos pátios das fábricas e das concessionárias é de 222,2 mil, suficiente 
para 37 dias de venda, considerando o ritmo de vendas em julho. Em junho, eram 
225,6 mil unidades, também suficiente para 37 dias de venda, considerando o ritmo 

de julho.  
 

Segundo Megale, embora os estoques tenham caído, as montadoras continuam 
trabalhando para reduzi-lo ainda mais.  
 

Política industrial  
O presidente da Anfavea afirmou que tem participado de rodadas de negociação com 

o governo para elaborar um novo plano para desenvolver a indústria brasileira, que 
provavelmente teria início em 2018. Segundo ele, não se trata de uma nova edição do 

Inovar Auto (programa que concede incentivos fiscais às montadoras que fazem 
investimentos produtivos no País), mas de uma “nova política industrial de longo 
prazo”.  

 
“É complicado trabalhar com programas que se encerram e nós ficamos sem saber 

como vai ser”, lamentou Megale, em referência ao Inovar Auto. “E o governo 
compactua com a nossa visão de que estamos falando de uma nova política industrial”, 
afirmou o presidente da associação. Depois de ter apresentado recordes de venda e 

produção no início da década, a indústria automobilística teve, em 2015, queda de 
26,5% na venda e de 22,8% na produção.  

 
Megale destacou que esta nova política industrial tem de prever medidas que 
estimulem o avanço da eficiência energética e que contribuam para a recuperação da 

indústria de autopeças.  



Por contar com empresas de menor porte, as fabricantes de autopeças são mais 
sensíveis à crise. Este ano, a Fiat e a Volkswagen chegaram a interromper as suas 
produções algumas vezes por falta de peças, que não haviam sido entregues pelos 

fornecedores.  
 

Elogios  
Na coletiva que apresentou os dados de julho do setor, Megale aproveitou para elogiar 

a equipe econômica do governo interino de Michel Temer, liderada pelo ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. Para o empresário, a equipe é “bastante coerente” e as 
medidas apresentadas até o momento são “adequadas”. 

 

Omega apresenta novidades no SAE Brasil Automaker 

05/08/2016 – Fonte: CIMM 
 
A Omega Engineering vai apresentar novidades para a indústria automotiva brasileira 

e receber parceiros em seu estande no 14º Simpósio da SAE Brasil Automaker de 
Testes e Simulações, nos próximos dias 10 e 11 de agosto, no Hotel Sheraton WTC, 

em São Paulo. 
 
A multinacional realizará exposição de alguns de seus produtos e lançamentos para o 

setor automotivo, destacará a comodidade e a eficiência da realização de compras pelo 
seu site e, também, contará com área de networking para os visitantes. 

 
A Omega é referência mundial em equipamentos de medição e controle de processos 
industriais e conta com um portfólio de mais de 100 mil itens nos setores de 

temperatura, umidade, pressão, deformação, força, vazão, nível, pH e condutividade.  
 

Há dois anos no Brasil, a empresa tem sede em Campinas-SP e entrega seus produtos 
em todo país e alcançou sucesso em todo o mundo com vendas pelo Contact Center 
(0800 773 2874) e por E-commerce, que responde por parte significativa dos pedidos 

globais. 
 

“Assim, os clientes conseguem soluções completas de alta qualidade para suas 
demandas com agilidade, simplicidade e eficiência através da interface prática na loja 
on line ou Contact Center, além do suporte técnico que diferencia a 

Omega globalmente”, explica a Gerente de Marketing, Flávia Ferraro.  
 

Automaker 
O 14º Simpósio da SAE Brasil Automaker de Testes e Simulações - Seção São Paulo 
contará com palestras de reconhecidos especialistas para tratar de temas como 

durabilidade, dinâmica veicular e ruído e vibrações na indústria automotiva.  
 

A proposta dos organizadores é unir os dois pilares do conhecimento científico, “Teoria” 
+ “Validação”, e expor as soluções e desafios constatados pela academia e a iniciativa 

privada. 
 
O evento contará com 16 palestrantes que abordarão estes aspectos em cinco painéis 

temáticos, das 8h às 17h50 no dia 10 (quarta), e das 8h às 17h no dia 11 de agosto 
(quinta).  

 
O Automaker ocorre no Sheraton São Paulo WTC Hotel, que fica situado na Avenida 
da Nações Unidas, nº 12.551, no Brooklin Novo, em São Paulo. As inscrições podem 

ser feitas pelo site do evento.  
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TOTVS registra aumento de 8% em receita recorrente no 2T16 

05/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

A TOTVS S.A., líder no desenvolvimento de soluções de negócio no Brasil e na América 
Latina, anuncia hoje seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2016 (2T16).  

 
No período, a companhia registrou aumento de 8% em receita recorrente, comparado 

ao 2T15, que totalizou R$ 336,2 milhões e já representa 61,7% da receita líquida total 
da companhia. No acumulado de 12 meses (12M-2T16), a receita recorrente foi de R$ 
1,3 bilhão, 8% acima do 12M-2T15. 

 
A evolução da receita recorrente no trimestre e nos últimos 12 meses foi impulsionada 

principalmente pelo crescimento de 17,2% de subscrição, em comparação ao segundo 
trimestre de 2015, contabilizando R$ 54,3 milhões.  
 

Nos últimos 12 meses, a soma foi de R$ 204 milhões, 17,2% acima do registrado em 
12M- 2T15. A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 545 milhões no 2T16, com 

queda de 2% em relação ao mesmo perído de 2015. Em 12 meses acumulou R$ 2,24 
bilhões, 0,2% acima do 12M-2T15. 
 

O modelo TOTVS Intera, que neste trimestre completou um ano do seu lançamento, 
teve maior participação das vendas a novos clientes de médio e pequeno portes. Ao 

optar por subscrever um software, o cliente define e gerencia quantas identidades 
estarão habilitadas a ter acesso irrestrito e simultâneo a todas as soluções de gestão, 
produtividade e colaboração da TOTVS.  

 
A modalidade permite que o cliente utilize as soluções em quaisquer das nuvens 

homologadas pela TOTVS (cloud) ou, se for mais conveniente, em sua própria 
infraestrutura (on premise). 
 

No 2T16, a companhia conquistou 900 novos clientes em subscrição e vendeu 440 
unidades da solução Bemacash, que combina o software de gestão da TOTVS para 

microempresas (Fly01) e soluções de hardware de automação e fiscais da Bematech. 
Juntas, ambas iniciativas trouxeram mais de 1.300 novos clientes no período, mesmo 
frente ao momento econômico adverso.  

 
A combinação da subscrição com o cloud é a aposta da companhia por representar 

uma alternativa aos clientes e potenciais novos clientes para reduzir custos e, ao 
mesmo tempo, ganhar eficiência em suas operações. 
 

Nesse trimestre, o lucro líquido da companhia foi de R$ 37,7 milhões e de R$ 217 
milhões nos 12M-2T16, redução de 45% e 31,5% respectivamente, resultado que 

reflete a mudança na estrutura de capital da companhia no período, que saiu de uma 
posição de caixa líquido no 2T15 para uma posição de dívida líquida no 2T16. 

 
“Trabalhamos para tornar a TOTVS e os nossos clientes muito mais preparados para 
a recuperação do mercado brasileiro. Temos visto alguns sinais sutis de recuperação 

de atividade do mercado, que ainda não se traduziram em recuperação de vendas, 
mas estamos confiantes que o Brasil sairá desse momento muito mais fortalecido”, 

ressalta Gilsomar Maia, CFO e diretor de Relações com Investidores. 
 
“A transformação digital chegou nas empresas, como reflexo de um movimento 

cultural iniciado com as pessoas, que ao longo dos últimos anos, estão optando em 
consumir tecnologia de forma diferente. Escolhem assinatura ao invés de compra. 

Vemos isso, por exemplo, na indústria de filmes e músicas consumidos por 
mensalidades, diretamente da internet. Unindo a facilidade de implantação com 
a necessidade de reduzir custos, as empresas começam a optar também pela adoção 

de software de gestão por meio de assinatura mensal, ao invés da tradicional licença. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14603-totvs-registra-aumento-de-8-em-receita-recorrente-no-2t16


Fato refletido no aumento da receita recorrente da TOTVS no 2T16”, destaca Laércio 
Cosentino, CEO e presidente da TOTVS. 
 

Renova Energia reduz plano de investimentos em R$4 bi com cancelamento 

de projetos 

05/08/2016 – Fonte: CIMM  
 

A Renova Energia, braço de investimentos em geração renovável da Cemig, reduziu 
seu plano de investimentos em 4 bilhões de reais com o cancelamento de 676 
megawatts em projetos eólicos e 60 megawatts em usinas solares, afirmaram 

executivos da companhia em teleconferência com acionistas nesta quinta-feira. 
 

A empresa, no entanto, ainda pretende negociar com o governo e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) o cancelamento ou postergação de mais usinas, em uma 
tentativa de redimensionar o portfólio de projetos da companhia à sua atual 

capacidade de investimentos. 
 

Nissan revela veículo elétrico movido a célula de combustível de bioetanol 

05/08/2016 – Fonte: CIMM  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Nissan Motor Co., Ltd. revelou hoje (4) no Brasil o primeiro protótipo de veículo em 
todo o mundo a ser movido por uma Célula de Combustível de Óxido Sólido (SOFC), 

que funciona através de energia elétrica de bioetanol, com autonomia superior a 600 
km.  

 
O novo sistema – inédito mundialmente – apresenta uma "Célula de Combustível e-
Bio", com um gerador de potência movido por meio de uma SOFC, que se utiliza da 

reação de diversos combustíveis com oxigênio, incluindo etanol e gás natural, para 
produzir eletricidade altamente eficiente. 

 
O CEO e Presidente Mundial da Nissan, Carlos Ghosn, disse: "A Célula de Combustível 
e-Bio oferece transporte ecoamigável e cria oportunidades regionais de produção de 

energia... ao passo que utiliza uma infraestrutura que já existe.  
 

No futuro, a Célula de Combustível e-Bio vai se tornar ainda mais ecoamigável. Etanol 
misturado com água é mais fácil e seguro de manusear do que outros combustíveis. 

Sem a necessidade de se criar nova infraestrutura, isto tem grande potencial de 
crescimento de mercado no futuro". 
 

O protótipo com a Célula de Combustível faz parte do compromisso contínuo da Nissan 
para o desenvolvimento de veículos com emissões zero e novas tecnologias 

automotivas, incluindo sistemas de condução autônoma e conectividade.  
 
A Nissan já tem o carro emissão zero mais vendido do mundo, o LEAF, e é pioneira 

em sistemas de mobilidade inteligente, muitos deles que serão implantados em uma 
gama de veículos nos próximos anos. 

 
Neste último desenvolvimento de tecnologia de emissões zero, o protótipo com Célula 
de Combustível e-Bio é abastecido 100% com etanol para carregar uma bateria de 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14602-renova-energia-reduz-plano-de-investimentos-em-r4-bi-com-cancelamento-de-projetos
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24kWh que permite uma autonomia de mais de 600 km. A Nissan vai realizar testes 
de campo em vias públicas no Brasil, usando o protótipo. 
 

A pesquisa e o desenvolvimento da Célula de Combustível e-Bio foi anunciada pela 
Nissan em junho, em Yokohama, no Japão, mas agora é revelado mundialmente em 

um veículo.  
 

O motor é limpo, altamente eficiente e funciona 100% com etanol ou água misturada 
ao etanol. Suas emissões de carbono-neutro são tão limpas quanto a atmosfera, o que 
será a parte do ciclo natural do carbono.  

 
Além disso, a Célula de Combustível e-Bio oferece a aceleração viva e condução 

silenciosa de um veículo elétrico, juntamente com os seus custos baixos de 
manutenção, ao mesmo tempo em que possui a autonomia de um veículo movido a 
combustível fóssil. 

 
Combustíveis bioetanol são provenientes principalmente da cana de açúcar e milho. 

Eles estão amplamente disponíveis em países da América do Norte e do Sul, que 
dispõem de infraestrutura já estabelecida.  
 

Devido à fácil disponibilidade de etanol e da baixa combustibilidade de água misturada 
ao etanol, o sistema não é dependente ou restringido pela infraestrutura de 

carregamento existente, tornando mais fácil para apresentar ao mercado. No futuro, 
as pessoas só precisarão parar por pequenas lojas de varejo para comprar 
combustível. 

 
Para se chegar a uma sociedade de emissão zero e zero fatalidades com automóveis, 

a Nissan continua promovendo a inteligência e eletrificação dos veículos. O conceito 
da marca, "Innovation that Excites", é entregue com "a Mobilidade Inteligente da 
Nissan", que tem como foco a forma como os carros são movidos, dirigidos e 

integrados à sociedade ao mesmo tempo que proporciona uma experiência de 
condução mais agradável. 

 
A Célula de Combustível e-Bio vai tornar real a proposta "Nissan Intelligent Power", 
promovendo uma maior eficiência e eletrificação dos carros e o prazer da condução, 

assim como também desenvolvendo novas tecnologias de baterias de veículos 
elétricos, como, por exemplo, as que equipam o Nissan LEAF, o Nissan e-NV200 e o 

"e-Power". 
 
A Nissan vai continuar a agregar valor aos seus clientes com sistemas que permitem 

a extração de energia elétrica a partir de vários combustíveis, solucionando os 
problemas de infraestrutura vinculados ao fornecimento de energia em todas as 

regiões do mundo. 
 

Makino irá disponibilizar Centro de Usinagem a61nx em evento promovido 
pela Iscar do Brasil 

05/08/2016 – Fonte: CIMM  

 
A Makino marcará presença no "Treinamento Técnico de Furação", realizado no Centro 

Tecnológico da Iscar do Brasil, no interior de São Paulo. O evento vai apresentar ao 
mercado metal mecânico nacional as modernas tecnologias de ferramentas para 
furação visando alta produtividade. Na ocasião, a Makino irá fornecer o Centro de 

Usinagem a61nx para demonstração das técnicas de furação.   
 

O evento ocorrerá no dia 12 de agosto, das 8h30 às 17h30, sendo que os participantes 
contarão com apresentações de soluções de usinagem para furação em uma palestra 
promovida por Marcos João e Ricardo Freitas, gerente de produto e gerente de 
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marketing e treinamentos da Iscar do Brasil. A parte prática ficará por conta de 
demonstrações de usinagem com foco em furação no showroom da Makino.   
Para participar do Treinamento, basta clicar aqui e inscrever-se gratuitamente até o 

dia 9 de agosto ou até se esgotarem as vagas.   
 

Serviço 
Treinamento Técnico de Furação 

Data: 12 de agosto, das 8h30 às 17h30 
Local: Iscar do Brasil (Centro Tecnológico) - Rodovia Miguel Melhado Campos, km 
79, Bairro Moinho - Vinhedo - SP 

Informações: marketing@iscar.com.br 
 

'A queda da inflação vai afetar o humor das pessoas', diz presidente do BC 

05/08/2016 – Fonte: R7 
 

Com o ajuste fiscal proposto pela equipe econômica do governo sob desconfiança, 
após concessões feitas no pacote de socorro aos Estados, o presidente do Banco 

Central, Ilan Goldfajn, disse que em qualquer país "há avanços e retrocessos" na 
política fiscal.  
 

No entanto, ele afirma que as contas públicas estão sendo colocadas em ordem, e que 
as reformas estão tendo um avanço, o que também é importante para o Banco Central, 

porque isso afeta a percepção sobre o economia.  
 
A seguir, mais trechos da entrevista que ele concedeu ao jornal O Estado de S. Paulo:  

 
Quando a população começará a sentir os efeitos da queda de inflação?  

Aos poucos as pessoas vão começar a sentir que a inflação está voltando para 
patamares menores. Ninguém vai dizer "olha, está fantástico", porque às vezes sobe 
o preço de um alimento ou de outro.  

 
Mas, no todo, elas vão sentir a redução da inflação e isso vai afetar o humor delas. 

Quando olhamos os índices de confiança do consumidor, vemos que estão voltando a 
subir.  
 

A combinação de juros altos com expansão fiscal é um problema?  
Estamos criando as condições para termos recuperação e desinflação. Vemos 

progresso nessa linha. Não vejo a política fiscal como unidimensional, com expansão 
e contração.  
 

As contas públicas estão sendo colocadas em ordem, olhando tanto no curto quanto 
no longo prazo. As reformas estão tendo avanços. E do ponto de vista do Banco 

Central, é importante que haja avanços e que eles afetem a percepção da economia. 
Não é um número específico, é se estamos melhorando a percepção fiscal do País ou 

não. 
 
Mas o governo teve dificuldades recentes no ajuste proposto pela equipe econômica.  

Não é papel do BC ficar julgando o resto do governo. O papel é ver se estão se criando 
as condições para a desinflação.  

 
Temos de olhar a percepção ao longo do tempo, e não de semana a semana. A gente 
sabe que em qualquer país há avanços e retrocessos, avanços e retrocessos. Temos 

de olhar ao longo do tempo. 
 

A política fiscal está caminhando bem?  
Não vou fazer esse julgamento. Nós vamos, na próxima vez que publicarmos a ata do 
Copom (Comitê de Política Monetária), dizer se achamos que houve uma evolução. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1n4FLhuAb68mgJMGxgxdPV8OrBPF-uVR9LVB45XU9jjU/viewform?edit_requested=true
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A âncora fiscal ficou mais clara na última ata?  
Diria que havia antes uma explicitação para se dizer se o fiscal era expansionista ou 
contracionista, algo meio de curto prazo. Nós estamos tendo uma visão mais geral. 

Olhamos se ajuda ou não o esforço na inflação. 
 

E se o Banco Central perder a âncora fiscal?  
Vamos olhar. A política monetária vai atuar independente do cenário. 

Há críticas de que a redução dos swaps (contratos ligados ao dólar) pelo Banco Central 
ocorre quando a cotação traz algum tipo de ganho.  
 

O câmbio não é um instrumento de desinflação. Nós estamos num regime de metas 
de inflação, e não de câmbio fixo. Portanto, nossa âncora é a meta de inflação, a taxa 

de juros, e não o câmbio. 
 
O discurso do BC sempre foi de um dólar flutuante.  

É e continua sendo. Quando deixamos de dizer, as pessoas acham que não (flutua).  
 

Tem duas frases que vou repetir para vocês terem certeza. Primeiro, o regime de 
câmbio é flutuante e nossas intervenções são feitas de forma a mantê-lo de forma 
mais flutuante possível. A segunda frase que vou dizer é que nossa meta de inflação 

é 4,5% em 2017, que é o foco. 
 

Se o dólar, flutuar em direção a R$ 3,00, o Banco Central apenas observa?  
Não vou responder nenhuma pergunta com respeito à cotação do câmbio, porque 
estaria contradizendo a ideia do flutuante.  

 
Todo mundo esperava que o sr. reduziria os juros rapidamente. Ser 

economista de mercado é diferente de ser presidente do Banco Central?  
O que muda é que são perspectivas bem distintas. Uma coisa é olhar sob o ponto de 
vista da visão privada, com outras características de como se está naquele momento.  

 
Outra coisa é estar sentado aqui com as condições completamente diferentes. As 

condições vão mudando e a perspectiva muda. Uma coisa é ter de projetar baseado 
no que acho que vai acontecer. No BC, tenho de tomar uma decisão baseado no que 
acho que é melhor para o País.  

 
O BC está preocupado com o impacto da alta de impostos na inflação, como a 

Cide Combustível? 
Não diria preocupado. Estou monitorando. O aumento de imposto é uma discussão da 
área fiscal. Não quero citar A, B ou C. Cada um no seu canto. O que vamos fazer é 

olhar como os ajustes vão acabar impactando a inflação e tomar decisões em função 
disso. 

 
O sr. vai trabalhar com a Fazenda para que a alta de impostos seja menos 

inflacionária?  
Nosso papel é dizer quais são os impostos mais inflacionários e quais são menos. Vocês 
(a Fazenda) decidem o que consideram o melhor. Sob o meu ponto de vista, não quero 

surpreender ninguém. 
 

Vimos alguns bancos envolvidos na Operação Zelotes (que investiga 
corrupção no Carf, espécie de tribunal de recursos da Receita Federal). Há 
risco para o sistema financeiro? 

Não. O sistema está capitalizado, líquido, resiliente. Nosso papel é trabalhar para 
manter essa situação. 

 
As reservas internacionais têm um custo. O nível atual é adequado? 
Tem funcionado bem no momento. Estamos enfrentando um período de incertezas 

grandes, no cenário internacional, e com um cenário doméstico bastante complexo. 
Uma vez que o tempo vai passando, com a economia se recuperando, valerá a pena 



fazer uma discussão sobre o nível ideal de reservas. Não se deve discutir este nível 
agora.  
 

Os investidores estrangeiros estão voltando para o Brasil? 
Quando há uma crise maior, eles se retraem. Quando a incerteza diminui, eles voltam 

a ter interesse para ver para onde está andando. Não é euforia não, mas têm mais 
interesse.  

 
Com o fim do processo do impeachment o interesse aumenta? 
Não vou falar de questões políticas. Mesmo em questões econômicas, sou dos que 

acreditam que resultados são conquistados ao poucos. Você vai conquistando a 
confiança com trabalho duro. 

 
E quando os juros vão cair? 
Todo mundo trabalha para ter as condições para ter uma inflação menor. E tendo uma 

inflação menor, os juros serão menores.  
 

Governo faz pente-fino em desonerações 

05/08/2016 – Fonte: Contábeis.com 
 

A equipe econômica está passando um pente-fino nas desonerações tributárias para 
tentar cobrir os R$ 55 bilhões que faltam para o cumprimento da meta fiscal de 2017. 

A equipe econômica está passando um pente-fino nas desonerações tributárias para 
tentar cobrir os R$ 55 bilhões que faltam para o cumprimento da meta fiscal de 2017.  
 

Com um universo de desonerações superior a R$ 271 bilhões em 2016, o governo 
pretende começar a análise pelos regimes especiais de tributação. Estão na mira os 

programas de incentivos que geraram pouco resultado. Mas o trabalho não será fácil, 
já que a maioria das mudanças depende de aprovação pelo Congresso. 
 

Entre os atingidos devem estar os regimes que ajudam no controle de preços, mas 
que acabaram aumentando a margem de lucro de pequenos grupos de empresas. O 

governo entende que esse é um tipo de desoneração que, no longo prazo, distorce o 
valor dos produtos. 
 

“Benefícios com o objetivo de conter os preços dão uma ideia falsa de justiça, porque 
impactam da mesma maneira o consumo de ricos e pobres. Muitas vezes, distribuir 

um produto para uma classe da população dá mais resultado do que abrir mão da 
arrecadação do tributo para todos”, afirmou uma fonte. 
 

Na área econômica, a avaliação é que a recuperação das receitas tributárias e as 
receitas a serem obtidas com privatizações, concessões e securitização não serão 

suficientes para garantir que as contas de 2017 fechem dentro da meta, fixada em um 
déficit de R$ 139 bilhões.  

 
Por isso, será necessário acionar o chamado “plano C”, do ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles: aumento de impostos e contribuições. É nessa linha que está a 

revisão dos programas que envolvem desonerações. 
 

O próprio ministro voltou a admitir, ontem, no seminário Pensamentos Olímpicos sobre 
a Economia Brasileira, no Rio, que poderá elevar alguns tributos, a depender da 
evolução da arrecadação.  

 
Os aumentos, se vierem a ocorrer, serão feitos da forma “mais pontual possível”, 

prometeu. Ele acrescentou que a decisão será tomada até o dia 31 deste mês, quando 
se encerra o prazo para envio, ao Congresso Nacional, da proposta do Orçamento 
federal para o ano que vem. 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/28739/governo-faz-pente-fino-em-desoneracoes/


Caça às bruxas. Para o coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Eurico Marcos Diniz de 
Santi, o governo precisa atacar a questão, mas não pode fazer uma “caça às bruxas” 

nos benefícios tributários.  
 

O economista defende que essas desonerações sejam revertidas completamente, mas 
com uma regra de transição, de cinco a dez anos, que dê segurança aos agentes 

econômicos que firmaram contratos de longo prazo baseados na atual realidade 
tributária. Uma mudança mais suave, no entanto, não teria resultado imediato. 
 

“É importante que essas renúncias, hoje protegidas pelo sigilo fiscal dos beneficiários, 
passem para o Orçamento da União, de uma forma que ganhem transparência e 

possam ter sua alocação discutida pela sociedade”, diz De Santi. 
 
O especialista aponta ainda que o atual sistema tributário, cheio de exceções e 

judicializado, ajuda a fomentar a atividade de lobby setorial que muitas vezes acaba 
se transformando em corrupção.  

 
O último relatório do governo central já deu um primeiro sinal. Em uma tabela atípica, 
o Tesouro afirmou que “a carga tributária associada às receitas administradas pela 

Receita Federal caiu de 14,5% em novembro de 2011 para 12,8% em junho de 2016”. 
 

Muitas das desonerações vigentes foram instituídas ainda no governo da presidente 
afastada Dilma Rousseff e, mesmo com prazo para acabar, demorarão para se 
dissolver. Para reduzir esses gastos, a equipe econômica precisará contar com a ajuda 

do Congresso, o que já se mostrou difícil após a tentativa de aprovação do Projeto de 
Lei que auxilia as contas dos Estados 

 

Economia fraca trará mais impostos 

05/08/2016 – Fonte: Contábeis.com 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Se o percentual estiver igual ou superior a um crescimento de 2%, não será preciso 

cobrar mais taxas dos contribuintes brasileiros.  O ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, disse na segunda-feira que o governo fará “o maior esforço possível” para 

não ser necessário aplicar aumentos de impostos no país.  
 

“Evidentemente que teremos de fazer previsão sobre, em primeiro lugar, a evolução 
da arrecadação tributária para 2017, que tem caído muito neste ano e caiu um pouco 
no ano passado e nos anos anteriores e, na medida em que haja uma recuperação da 

economia, espera-se que possa haver uma arrecadação”, disse.  
 

Nessa terça-feira (2), no entanto, fontes do governo disseram ao Blog de Fernando 
Rodrigues que a equipe econômica decidirá sobre a necessidade de aumentar impostos 
de acordo com as projeções do PIB para 2017. 

 
Se o percentual estiver igual ou superior a um crescimento de 2%, não será preciso 

cobrar mais taxas dos contribuintes brasileiros. Mas se a economia crescer abaixo 
dessa taxa, “será preciso identificar (ou escolher) alguma taxa a ser majorada para 
produzir as receitas necessárias.  

http://www.contabeis.com.br/noticias/28741/economia-fraca-trara-mais-impostos/


Só assim poderá ser cumprida a meta fiscal, que fixou um déficit primário máximo de 
R$ 139 bilhões em 2017”, informou o Blog. 
 

O ministro afirmou na segunda-feira que o aumento de imposto pode se tornar 
desnecessário caso haja uma receita adicional por meio de concessões e privatizações.  

 
“Mas está um pouco prematuro para tomar uma decisão ainda porque temos de 

acompanhar até o fim deste mês a evolução da arrecadação para podermos ter uma 
previsão mais precisa sobre a evolução da arrecadação no ano que vem”, disse o 
ministro. “Mas vamos ver se evitamos um aumento de imposto, que evidentemente 

não é positivo para uma recuperação da economia”, afirmou. 
 

Segundo projeções do relatório Focus do Banco Central, divulgadas na segunda-feira, 
para 2017 a perspectiva é de PIB positivo. Ainda assim, o mercado prevê para o país 
um crescimento de apenas 1,10% no próximo ano, mesmo porcentual projetado há 

uma semana. 
 

Para 2016, a previsão é de queda de -3,24%. Há um mês, o mercado previa uma 
retração de 3,35%. 
 

Estimule o pensamento inovador 

05/08/2016 – Fonte: Contábeis.com 

 
Incentivar a capacidade criativa pode contribuir para o desenvolvimento da sua 
empresa. Veja 5 dicas de como fazer isso no seu dia-a-dia. 

 
Implantar inovações a partir da criatividade dos integrantes da equipe e de seus 

colaboradores pode contribuir notoriamente para o sucesso no ambiente corporativo. 
Nos dias atuais, permitir que os funcionários proponham novas ideias e estratégias é 
importante para o desenvolvimento de uma companhia.  

 
Para isso, a capacidade de inovar precisa ser estimulada frequentemente pelo líder. 

Ideias criativas podem ser utilizadas em diversas áreas, por exemplo, em um projeto 
de redução de custos ou na simplificação de processos burocráticos. 
 

Pensando nisso, conheça 5 estratégias que podem ser aplicadas para estimular a 
capacidade criativa em uma empresa: 

 
1- INCENTIVAR O COMPARTILHAMENTO DE IDEIAS. 
Durante as reuniões, tente abrir espaço e dar oportunidades para que os funcionários 

compartilhem ideias e exponham a opinião deles, combinando diferentes pontos de 
vista. Quanto mais aberta for a conversa, maiores serão as chances de inovar a 

empresa. 
 

2- ESTAR DISPOSTO A OUVIR SEUS FUNCIONÁRIOS. 
É primordial saber ouvir diferentes opiniões e incentivar a equipe a enxergar certos 
assuntos com outras perspectivas. Se os funcionários estão sempre concordando entre 

si, isso pode não ser um bom sinal: um time que nunca pensa de forma diferente e 
tem medo de expor novas ideias pode dificultar a sua modernização. 

 
3- PROMOVER DEBATES ENTRE OS INTEGRANTES DA EQUIPE. 
É importante estimular frequentemente o debate de ideias, sempre de uma forma 

justa e respeitosa. Essas discussões são positivas e contribuem para o 
desenvolvimento da companhia. 

 
 
 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/28734/estimule-o-pensamento-inovador/


4- NÃO JULGAR IDEIAS ANTES DE TESTÁ-LAS. 
Antes de supor um possível resultado de uma sugestão proposta por um funcionário, 
é interessante testá-la primeiro. Isso pode servir como uma prova de confiança na 

equipe, incentivando-a a manter o pensamento inovador sempre ativo. 
 

5- CONSIDERAR A OPINIÃO DOS CONSUMIDORES. 
O ponto de vista dos clientes também é importante, já que eles podem dar sugestões 

construtivas e propor mudanças benéficas para os produtos ou serviços oferecidos. O 
sucesso de uma empresa depende muito da satisfação dos consumidores. 
 

Aplicar os métodos descritos e fazer com que o processo de inovação e 
criatividade seja incorporado à rotina da empresa pode ser um bom começo para 

estimular o pensamento inovador. Afinal, quanto maior a colaboração dos envolvidos, 
maior a probabilidade de desenvolvimento da companhia. 
 

Apenas 4% das empresas estão prontas para o eSocial 

05/08/2016 – Fonte: Contábeis.com 

 
 
 

 
 

 
 
 

Um levantamento do Sescon-SP mostra que muitos empresários ainda não se 
conscientizaram da necessidade da adequação ao sistema. O custo para implantar o 

eSocial também é um obstáculo.  
 
As empresas não estão preparada para se adequarem ao eSocial, é o que mostra um 

levantamento realizado pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de São 
Paulo (Sescon-SP). A entidade ouviu 500 contadores que, na média, apontaram que 

apenas 4% dos seus clientes estão de fato prontos para atender às novas regras.  
 
Pelo cronograma oficial, a adequação ao eSocial vale a partir de setembro desde ano 

para organizações que tiveram faturamento superior a R$ 78 milhões em 2014. Nos 
bastidores já se fala em prorrogar esse prazo.  

 
O eSocial é um sistema que muda a forma de preenchimento e entrega de formulários 
e declarações relativas aos trabalhadores. A Receita Federal diz que ele vai simplificar 

e substituir exigências como DIRF, GFIP e RAIS. Hoje, essas informações são 
prestadas separadamente à Previdência Social, à Receita Federal e ao Ministério do 

Trabalho. 
 

Para os empresários consultados no levantamento, o grande obstáculo é conscientizar 
as empresas sobre a necessidade de mudança na forma de envio das informações 
(42%). Para outros 37% dos entrevistados, o problema maior é o prazo insuficiente e 

muitas dúvidas a respeito do sistema. Em 17% dos casos, o alto valor do investimento 
exigido para a mudança é o principal gargalo. 

 
O cronograma que fixa as datas de obrigatoriedade para utilização do sistema foi 
definido no ano passado. “As empresas no Brasil vêm passando por momentos difíceis.  

 
A crise generalizada obrigou muitos empresários a cortar produção, demitir, reduzir 

despesas, economizar. Para se enquadrar às exigências do eSocial, é necessário 
investimento, em alguns casos, alto”, diz Márcio Massao Shimomoto, presidente do 
Sescon-SP. 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/28727/apenas-4-das-empresas-estao-prontas-para-o-esocial/


Ele diz esperar que a Receita amplie o prazo para evitar mais prejuízos às empresas. 
 

Mesmo com queda de 19%, indústria eletrônica vê sinais de recuperação 

05/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Apesar de sofrer uma queda de 19,3% no primeiro semestre deste ano na comparação 
com 2015, a produção de eletroeletrônicos começa a se recuperar, apontam dados da 

Abinee, que representa empresas do setor. 
 
Em junho, as fabricantes tiveram um aumento de 1,3%, a quarta alta mensal 

consecutiva da indústria. 
 

Ainda assim, não foi o suficiente para reverter o tombo do primeiro trimestre, uma 
redução de 26,8% em relação ao ano passado. 
 

O segmento de eletrônicos teve o pior desempenho e produziu 26,9% menos no 
primeiro semestre -nos primeiros três meses, a queda havia sido de 35%. Entre as 

fabricantes de elétricos, a redução foi de 13,2% no semestre. 
 
Na segunda metade do ano, o setor deverá atingir o mesmo nível de produção de 

2015, avalia o presidente da associação, Humberto Barbato. 
 

"Os empresários já começaram a perceber o crescimento das vendas, e o segundo 
semestre é o período mais forte, pois é quando o varejo faz seus pedidos para o fim 
do ano." 

 
Apesar do maior otimismo, o setor não espera uma recuperação total ainda em 2016. 

Na Panasonic, a fabricação de televisores e aparelhos de som deverá diminuir 7% 
neste ano em relação a 2015, diz o gerente-geral Sergei Epof. 
 

"Desde maio, porém, a produção tem subido, mensalmente, entre 6% e 7%. A 
perspectiva é que o mercado pare de cair", afirma. 

 
Em 2015, a indústria como um todo produziu 23,5% menos que no ano anterior. 
 

União quer agilizar pente-fino em benefícios do INSS 

05/08/2016 – Fonte: O Globo 

 

 
  
O governo quer fazer mutirões até nos fins de semana para agilizar um pente-fino nos 
benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A ideia é que cada perito 

do INSS realize, no máximo, 20 atendimentos em dias não úteis, conforme a portaria 
conjunta programada para sair hoje no Diário Oficial da União, assinada pelos 

ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Osmar Terra (Desenvolvimento Social e 
Agrário) e Dyogo Oliveira (Planejamento). Os benefícios que serão revisados pelo 
governo por falta de fiscalização periódica custam, ao ano, R$ 27,5 bilhões.  

 
Conforme O GLOBO antecipou no último dia 22, aposentados por invalidez e 

trabalhadores que recebem auxílio-doença e não passam por perícia há mais de dois 
anos serão chamados. O governo vai convocar 1,1 milhão de aposentados por invalidez 
com menos de 60 anos de idade e 530 mil indivíduos que recebem auxílio-doença.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/08/1799077-mesmo-com-queda-de-19-industria-eletronica-ve-sinais-de-recuperacao.shtml
http://oglobo.globo.com/economia/uniao-quer-agilizar-pente-fino-em-beneficios-do-inss-19857141


A lei determina que inspeções periódicas sejam feitas nesses benefícios. Agora, eles 
terão de comprovar que permanecem incapacitados para o trabalho. Com as 
aposentadorias, o gasto anual da União é de R$ 20 bilhões; no caso dos auxílios-

doença, de R$ 7,5 bilhões. 
 

Cruzamentos iniciais mostraram casos de beneficiários que recebem auxílio-doença, 
pago por motivo de incapacidade temporária, por períodos muito longos, alguns de 

mais de 15 anos. Outra situação que chamou atenção é o de mulheres que continuam 
recebendo o benefício concedido anos antes, por determinação judicial, devido a uma 
gestação de risco. 

 
— A intenção é melhorar a governança da concessão desse tipo de benefício, 

garantindo o bom uso do recurso que é fruto da poupança dos trabalhadores, sem 
violar qualquer tipo de direito — diz Alberto Beltrame, secretário executivo do 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 

 
ESTIMATIVA DE ECONOMIA PODE MUDAR 

Beltrame assegura que os beneficiários não precisam correr até as agências do INSS. 
Todos serão convocados pelo órgão, que fará o agendamento com antecedência, 
explica o secretário.  

 
O critério para definir a ordem da perícia levou em conta a faixa etária e o tempo como 

beneficiário. Já no caso do auxílio-doença, há, ainda, um terceiro critério, que é o dos 
benefícios concedidos sem data de cessação ou sem data de comprovação da 
incapacidade. Quem recebe há mais tempo e tem menos idade será o primeiro da fila.  

 
Por que a reforma é necessária 

A Previdência registra rombo crescente: gastos saltaram de 0,3% do PIB em 1997 
para projetados 2,7% em 2017. Em 2016, o rombo é de R$ 149,2 bi (2,3% do PIB). 
Os brasileiros estão vivendo mais, a população tende a ter mais idosos, e os jovens, 

que sustentam o regime, diminuirão. 
 

Para agilizar a realização do pente-fino, cada perito que aderir à força-tarefa receberá 
R$ 60 por atendimento feito. Ele poderá fazer até quatro perícias em dias úteis e 20 
nos feriados e fins de semana. O limite foi colocado para evitar que o profissional, 

atraído pelo incentivo financeiro, negligencie o atendimento de rotina. 
 

Ao anunciar o pente-fino, no início de julho, o governo estimou uma economia de cerca 
de R$ 6,3 bilhões. O número, porém, é apenas uma projeção que nem mesmo os 
técnicos da área asseguram com precisão. Há a hipótese de que muitos dos auxílios-

doença possam ser convertidos em aposentadoria definitiva, se o quadro de 
incapacidade do beneficiário persistir. 

 
Como forma de garantir o controle da força-tarefa de revisão dos benefícios, a portaria 

estabelece que serão elaborados relatórios trimestrais sobre as perícias realizadas. Os 
documentos ficarão disponíveis para a Procuradoria-Geral Federal, com dados sobre a 
origem do benefício reavaliado (se por concessão administrativa ou judicial), o tempo 

de duração, a idade do beneficiário, entre outros. 
 

DOR NAS COSTAS, MAIOR CAUSA 
O governo fez um levantamento do perfil dos beneficiários que são alvo da fiscalização. 
O motivo mais alegado, no caso de auxílio-doença, é dor nas costas, respondendo por 

6,9% do público que terá de comprovar que continua incapacitado temporariamente 
para o trabalho. Se somado a “outros transtornos de discos intervertebrais”, o índice 

chega a 11,3%. 
 
Em números absolutos, São Paulo é o estado com mais benefícios sob suspeita, com 

18,8% do total de auxílios-doença que serão revisados. Depois vêm Rio Grande do 
Sul, com 16,5%, e Rio de Janeiro, com 7,8%. 



Quando se considera a proporção de habitantes, no entanto, o Rio Grande do Sul fica 
à frente, já que responde por apenas 5,5% da população brasileira, enquanto São 
Paulo tem 21,7%.  

 
A lógica é parecida no caso do 1,1 milhão de aposentadorias por invalidez de indivíduos 

com menos de 60 anos, sem perícia há mais de dois anos. Minas Gerais tem a maior 
proporção, 13,4% do total dos benefícios a serem revistos, seguido do Rio Grande do 

Sul, com 10,7%. 
 
Dois terços dos beneficiários têm entre 50 e 59 anos, lembrando que o recorte são os 

aposentados por invalidez com menos de 60. Dos 40 aos 49 anos, estão 25,9% do 
total. Pouco mais de 7% têm de 30 a 39 anos. E apenas 0,7% está na faixa de até 29 

anos. 
 
A esquizofrenia paranoide é a doença que mais leva à aposentadoria por invalidez 

antes dos 60, com 4,2% dos casos. Cerca de 3% têm cegueira e visão subnormal. 
Transtornos dos discos invertebrais são o motivo da incapacidade para 2,8%. E dor 

nas costas responde por 2,5%. O restante (87,8%) é classificado como “outros”, por 
abrigar vários diagnósticos. 
 

Chevron e Ipiranga vão manter suas marcas de lubrificantes após fusão 

05/08/2016 – Fonte: O Globo 

 
A americana Chevron diz que pretende consolidar sua posição na área de lubrificantes 
no Brasil, que é o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos. A nova empresa, 

que vai surgir com a fusão entre a Chevron Brasil a Ipiranga no setor de lubrificantes, 
vai manter as atuais marcas dos produtos das duas empresas.  

 
A informação foi dada nesta quinta-feira pelo diretor de Assuntos Corporativos da 
Chevron Brasil Lubrificantes, Rafael Williamson, ao destacar que o objetivo do negócio 

é juntar todos os ativos que cada empresa tem no segmento complementar e 
fortalecer suas posições no mercado brasileiro. 

 
— Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior mercado de lubrificantes da 
Chevron e nossa intenção é continuar crescendo nesse mercado. O plano é manter as 

marca principais que são muito conhecidas, para complementariedade delas em todo 
país — destacou o executivo. 

 
O negócio ainda depende de aprovação do Cade, contudo, Williamson destacou que os 
dois grupos trabalharão com 100% de participação na nova empresa, ou seja, com 

igualdade de voto, apesar de, pela avaliação dos ativos feitos por uma empresa 
contratada, os ativos da Ipiranga no setor representarem 56% do negócio e os da 

Chevron, 44%. 
 

Já foi contratada também uma empresa especializada para escolher o nome da nova 
empresa que está surgindo com a fusão das duas. 
 

— Estamos unindo esforços no mercado, complementariedade nos negócios, e 
colocaremos nossas duas marcas mais fortes Ursa (lubrificante de veículos de carga), 

e o Havoline para automóveis. Com a nova empresa estaremos praticamente em todo 
país — destacou o executivo. 
 

A Chevron no Brasil também atua na área de exploração e produção de petróleo nos 
campos de Frade e Papa Terra, na Bacia de Campos. 

 
 

http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/chevron-ipiranga-vao-manter-suas-marcas-de-lubrificantes-apos-fusao-19852501
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/2016/08/04/615843-ipiranga-chevron-criam-empresa-de-producao-venda-de-lubrificantes


Mineradoras chinesas minimizam pedido por investigação antidumping 

05/08/2016 – Fonte: Reuters 
 

Um pedido feito por mineradoras chinesas por uma investigação antidumping sobre 
importações de minério de ferro barato foi uma sugestão ao invés de uma solicitação 

oficial, afirmou uma autoridade da associação da indústria do setor na China. 
 

A associação não organizou um estudo mais aprofundado ou discussão sobre a 
sugestão ou trocou pontos de vista com departamentos do governo, disse Lei Pingxi, 
vice-presidente da associação ao China Metallurgical News, em um artigo publicado 

nesta quarta-feira. 
 

Mais de 20 mineradoras chinesas disseram em uma declaração no website da 
associação, em 26 de julho, que "um enorme volume importado de minério de ferro 
com preços baixos causou um grave impacto sobre a indústria de mineração nacional 

e até trouxe um grande desafio para a segurança da produção de aço". 
 

Lei disse ao Metallurgial News, de propriedade da China Iron & Steel Association, que 
a sugestão publicada por mineradoras havia sido publicada por engano. 
 

A declaração não está mais no website da associação, embora o site ainda tenha um 
artigo culpando importações maciças de minério a baixos preços por um sério impacto 

sobre a indústria de mineração doméstica. 
 
Ligações para a associação não foram respondidas. 

 
As anglo-australianas BHP Billiton e a Rio Tinto, juntamente com a brasileira Vale, 

cresceram fortemente sua oferta nos últimos anos para abastecer o mercado chinês. 
As importações representam mais de 80 por cento do total do consumo de minério da 
China. 

 

Verbas rescisórias puxam alta de ações trabalhistas 

05/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 
A falta de pagamento das verbas rescisórias – os valores que a empresa deve ao 

trabalhador após demissão – é de longe o principal motivo das ações trabalhistas 
ajuizadas no primeiro semestre de 2016. 

 
Essas verbas ocupam as cinco primeiras posições em um ranking elaborado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). O aviso prévio, que ocupa a primeira colocação, 

é assunto de 509 mil processos só neste ano.  
 

As multas devidas pela empresa após a demissão e o pagamento de férias 
proporcionais ocupam as outras quatro colocações. 

 
A rescisão superou inclusive outros questionamentos muito comuns, como o 
pagamento de horas extras (240 mil ações) e o adicional de insalubridade (247 mil). 

 
Para o fundador do Zanão & Poliszezuk Advogados Associados, Marcos Vinícius 

Poliszezuk, a explicação para tantos problemas na rescisão é simples: as empresas 
estão sem caixa. “Até ano passado, muitos trabalhadores teriam conseguido receber 
essas verbas. Mas agora, a situação está mais grave”, aponta ele. 

 
A maior dificuldade para se qualificar para o seguro desemprego, desde 2015, e a 

menor perspectiva de obter emprego são outros fatores que, segundo o advogado, 
também estimulam trabalhadores a ajuizar as ações contra os antigos empregadores. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN10F1MJ
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/verbas-rescisorias-puxam-alta-de-acoes-trabalhistas/


Também na avaliação do sócio do Siqueira Castro, Flávio Pires, a probabilidade de 
ação trabalhista está maior neste momento de crise econômica mais profunda. Com a 
economia tranquila, ele estima que dois ou três a cada dez trabalhadores optavam por 

recorrer ao Judiciário.  
 

“Hoje, eu arriscaria dizer que entre cada dez, oito estão recorrendo à Justiça”, afirma. 
 

Dados do TST, apontam que foram ajuizadas no primeiro semestre deste ano 1,4 
milhões de ações no primeiro grau, uma alta de 7,8% frente ao ano passado. No 
Tribunal Regional da 2ª Região, que atende a Grande São Paulo e parte da Baixada 

Santista, a alta foi ainda maior, de 10,2% frente ao mesmo semestre de 2015, com 
um total de 248 mil ações. 

 
Segundo Pires, em âmbito nacional, já existe a expectativa de que a Justiça do 
Trabalho feche o ano de 2016 com um total de 3 milhões de novas ações. “Se 

dobrássemos o número do primeiro semestre, de 1,4 milhão, chegaríamos a 2,8 
milhões. Só que a projeção já supera essa quantidade.” 

 
Se de um lado a falta de caixa das empresas impede o pagamento da rescisão e vira 
motivo para a ação trabalhista, de outro também a situação mais vulnerável do 

trabalhador tem cooperado para aumentar o número de processos.  
 

“O motivo mais relevante [para o trabalhador] é a necessidade de continuar honrando 
suas contas. Certamente ele também já não tem muito dinheiro à disposição para 
fazer frente a uma espera maior pelo novo emprego”, acrescenta Pires. 

 
Rapidez 

Ele também observa que os ex-funcionários estão demorando menos para ajuizar a 
ação trabalhista. Antes, o intervalo de tempo entre a demissão e o início do processo 
judicial em muitos casos superava um ano. Em determinadas situações, a demora 

chegava a superar o limite de dois anos e as empresas alegavam que os direitos 
haviam prescrevido. 

 
“O empregado que demoraria um ano ou um ano e meio hoje demora três meses para 
ajuizar a ação. E essa mudança não atinge apenas funcionários do chamado chão de 

fábrica, mas também altos executivos”, acrescenta Pires. 
 

Poliszezuk percebeu o mesmo fenômeno. “Hoje tudo está mais rápido. As demandas 
nos sindicatos pela prestação de serviços jurídicos aumentaram, a distribuição de 
processos aumentou. E as audiências estão sendo marcadas cada vez mais para 

frente”, afirma ele. 
 

Por mais que a discriminação do empregado que ajuizou a ação trabalhista seja ilegal, 
Pires destaca que antes o medo de manchar a reputação por causa do processo 

trabalhista poderia desestimular o trabalhador a recorrer o Judiciário. Hoje, diante da 
crise econômica, ele também aponta que esse fator perde relevância na tomada de 
decisão. 

 
Os dois advogados também concordam que por enquanto ainda não há no horizonte 

próximo qualquer sinal de que a entrada de ações trabalhistas possa desacelerar. “Os 
dissídios coletivos também mostram isso. Os sindicatos não estão nem conseguindo 
garantir a reposição da inflação. Na verdade, o número de ações trabalhistas tende a 

aumentar ainda mais” diz Poliszezuk. 
 



 
 

Confusão na terceirização 

05/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulotraz perspectivas mais favoráveis, diz BC 

em boletim 

Definir o que é atividade-fim ou atividade-meio pode ser problemático e, enquanto 
isso, a Justiça do Trabalho fica atravancada por processos 

  
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, adverte que a terceirização é um fato 
irreversível em todo o mundo e não só no Brasil. Não adianta querer revertê-la, como 

pretendem algumas lideranças sindicais.  
 

Para apontar o fato consumado, o ministro cita o próprio Ministério do Trabalho no 
Brasil que mantém contratos com oito prestadores de serviços terceirizados.  
 

Apenas para quem está chegando agora a esse assunto, terceirização é a contratação 
de uma empresa ou de especialistas para realização de atividades inerentes ao 

funcionamento dessa empresa.  
 
É o supermercado que usa prestadoras de serviços destinadas a repor mercadorias 

nas prateleiras ou uma editora que contrata uma distribuidora para fazer chegar seus 
produtos aos leitores ou, ainda, uma indústria que contrata uma empresa para garantir 

a segurança de seu funcionamento.  
 

 
A queixa recorrente de sindicalistas e especialistas em Direito do Trabalho é a de que 
a terceirização precariza as condições de trabalho, ou seja, avilta salários, opera com 

grande flutuação de mão de obra, dificulta tanto o recolhimento das contribuições 
previdenciárias como a observância dos direitos trabalhistas.  

 
Em 2011, com o objetivo de regulamentar definitivamente a matéria, o Tribunal 
Superior do Trabalho divulgou a Súmula 331. Sua principal determinação foi a de que 

as empresas só poderiam terceirizar atividades-meio e não atividades-fim. Ou seja 
empresa de limpeza não pode terceirizar serviços de limpeza e uma empresa de 

confecção não pode terceirizar serviços de costura.  
 
O problema é que, na prática, não há como definir o que seja atividade-fim e atividade-

meio. Em 2014, a Cenibra, empresa de celulose, recorreu ao Supremo Tribunal Federal 
após ser condenada em todas as instâncias pela Justiça mineira por contratar 

empresas para serviços de cortes de eucalipto.  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,confusao-na-terceirizacao,10000067040
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Se for para fazer prevalecer esse critério, a modernização da atividade produtiva ficaria 
inviabilizada em grande número de setores. Basta imaginar o que seria de uma usina 
de açúcar se não pudesse contratar empresas para garantir corte de cana; ou de uma 

fazenda de soja se ficasse proibida de encarregar empresa para pulverizar a cultura 
com defensivos ou fertilizantes.  

 
E o que seria dos hospitais que tivessem de pilotar laboratórios próprios de análises 

clínicas ou se as construtoras tivessem de cuidar, elas próprias, da instalação elétrica, 
dos encanamentos ou da fixação de caixilhos...  
 

Os processos de terceirização continuam atravancando a Justiça do Trabalho e, pior, 
se tornaram enorme fonte de insegurança jurídica, porque cada juiz entende a coisa 

de um jeito.  
 
Para o ministro do Trabalho, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio é 

inviável. Ele entende que a saída para regulamentação definitiva é autorizar a 
terceirização de serviços especializados, ou seja, daqueles que a empresa contratada 

pode executar melhor do que a contratante. 
  
Esse conceito parece mais adequado, mas aparentemente não resolve tudo, não só 

porque o conceito de especialização sempre poderá ser questionado, mas, também, 
porque precisa ser mais bem definido o que é a tal precarização do trabalho que se 

quer evitar.  
 
CONFIRA:  

 
No gráfico, a evolução do saldo das cadernetas de poupança.  

 

Câmara aprova correção da contribuição sindical de autônomos 

05/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira 

(2) proposta que atualiza o valor da contribuição sindical anual de agentes e 
trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/513256-CAMARA-APROVA-CORRECAO-DA-CONTRIBUICAO-SINDICAL-DE-AUTONOMOS.html


Os valores serão corrigidos anualmente em janeiro com base na variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

 
Como tramita em caráter conclusivo, a proposta está aprovada pela Câmara, e, como 

teve alteração, retornará ao Senado. 
 

O texto aprovado foi o substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, que incluiu 
dispositivos dos projetos de lei 2141/11, do Senado, e 1491/11, do deputado Laercio 
Oliveira (SD-SE), que tramitam apensados. 

 

 
 
 

Alterações 
O texto altera o indexador para o INPC em vez do maior valor de referência (MVR), 
extinto em 1991, previsto atualmente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, 

Decreto-lei 5.452/43).  
 

A alteração vai aumentar a arrecadação para os sindicatos e para a União, que, pela 
legislação, deve ficar com 20% da contribuição do empregador e 10% da do 
empregado. 

 
O relator da proposta, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), recomendou a 

aprovação da proposta e fez correções pontuais de texto, sem alterar o conteúdo da 
proposta. 
 

Ele deixou claro que não haverá a contribuição prevista para produtor rural, com base 
na classe de capital, como previa o texto aprovado na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público em agosto de 2013. 
 
Contribuição 

Para profissionais liberais, o relator prevê contribuição de R$ 217,20 por ano. O texto 
incluiu a possibilidade de que os servidores públicos possam pagar a contribuição 

unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão e não do cargo 
de que faz parte. Para os autônomos, como pintores e eletricistas, o valor anual será 

de R$ 89,66. 
 
Já para as empresas, ou profissionais liberais e autônomos organizados em empresa, 

o texto aprovado fixa em R$ 179,32 a contribuição mínima anual. Acima desse valor, 
há uma tabela progressiva, calculada por meio de alíquotas variáveis em função do 

capital social registrado pela empresa. 
 
A parcela a adicionar funciona com método semelhante ao do Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRPF). A cada nova faixa de renda é deduzida uma parcela e, em 
seguida, é aplicada a alíquota integral da faixa. Entidades sem fins lucrativos estão 

isentas da contribuição. 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/207613-CONTRIBUICAO-SINDICAL-DE-AUTONOMOS-PODERA-SER-REAJUSTADA-PELO-INPC.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/205568-PROJETO-DESCONGELA-CONTRIBUICAO-SINDICAL-PATRONAL.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-normaatualizada-pe.html


Funciona mais ou menos como no IRPF. O contribuinte vai calcular o percentual a 
partir do seu capital social e somar a parcela a adicionar. Por exemplo, se a empresa 
tem capital social de R$ 50 mil, ela terá de pagar R$ 368,98 (Capital Social x 0,2% + 

R$ 268,98 de parcela a adicionar). 
 

Pela última atualização da legislação vigente, o valor das contribuições para 
profissionais autônomos e liberais está congelado em R$ 5,70. Para empregadores, o 

mínimo é de R$ 11,40 e o máximo, de R$ 5.367,94. 
 
Vigência 

A futura lei terá de respeitar os princípios tributários da anterioridade e da noventena. 
Com isso, a norma entrará em vigor 90 dias após a sua publicação ou a partir do 

exercício financeiro seguinte, o que for posterior. 
 
ÍNTEGRA DA PROPOSTA: 

 PL-1491/2011 
 PL-2141/2011 

 

Cobre recua moderadamente antes de relatório de emprego dos EUA 

05/08/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
Os futuros de cobre operam em baixa moderada em Londres e Nova York nesta manhã, 

à espera de dados sobre o mercado de trabalho dos EUA. 
 
Por volta das 7h05 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal 

Exchange (LME) tinha queda marginal de 0,1%, a US$ 4.825,00 por tonelada. Ontem, 
o metal atingiu seu menor preço desde 12 de julho. 

 
Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para 
setembro recuava 0,51%, a US$ 2,1630 por libra-peso, às 7h37 (de Brasília). 

 
Os investidores dos mercados de metais aguardam o relatório de emprego dos EUA 

referente a julho, que será divulgado nesta manhã. O indicador ajuda a calibrar as 
apostas para a trajetória futura dos juros de curto prazo nos EUA. 
 

Na próxima semana, a atenção vai se voltar para uma série de indicadores da China, 
incluindo números da balança comercial, inflação, produção industrial e vendas no 

varejo. O país asiático é o maior consumidor mundial de cobre. 
 
Entre outros metais básicos na LME, a tendência era positiva: o alumínio para três 

meses subia 0,9%, a US$ 1.638,00 por tonelada, enquanto o zinco avançava 0,4%, a 
US$ 2.264,00 por tonelada, o chumbo tinha ganho de 0,3%, a US$ 1.800,50 por 

tonelada, o estanho aumentava 0,6%, a US$ 18.140,00 por tonelada, e o níquel subia 
0,5%, a US$ 10.615,00 por tonelada. 

 

ENTREVISTA: Brasil precisa investir R$ 300 bilhões por ano em 

infraestrutura, diz gerente da CNI 

05/08/2016 – Fonte: CNI 
 

 
 
 

 
 

Wagner Cardoso aponta como prioridade concessões de rodovias e privatização de 
portos. Ele afirma ainda que empresários e sociedade perdem com acordo que limita 
transporte marítimo de carga entre Brasil e Chile. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=505152
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Oaumento da participação privada nos investimentos e na gestão de empreendimentos 
está entre as prioridades da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para reverter o 

atraso na área de infraestrutura e retomar o crescimento da economia brasileira.  
 

Na avaliação do gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso, a 
ampliação dos recursos empregados na área é um fator determinante para a redução 

dos efeitos da crise econômica que o país enfrenta.  
 
Segundo ele, o setor produtivo aguarda com ansiedade os desdobramentos do 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), lançado pelo governo Michel Temer, 
para destravar as concessões em setores como o de transporte e de saneamento. 

 
Em entrevista à Agência CNI de Notícias, Wagner Cardoso fez um balanço sobre a 
nova Lei dos Portos (Lei 12.815/2013), classificando a norma como positiva para o 

setor portuário.  
 

Ele observa que, em três anos, houve avanços significativos em relação aos Terminais 
de Uso Privado (TUPs), mas pondera que o governo deve priorizar a privatização de 
administrações portuárias.  

 
O gerente também defende a revogação do acordo marítimo de reserva de carga entre 

Brasil e Chile, que, há 41 anos, impõe um monopólio ao frete entre os dois países sul-
americanos. Confira a entrevista: 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O Brasil investe pouco em infraestrutura, 
apenas 2% do PIB. Quanto o país deveria investir? 

WAGNER CARDOSO - O Brasil está investindo hoje cerca de R$ 120 bilhões por ano 
em infraestrutura, mas tem que pular para cerca de R$ 300 bilhões para chegar a 5% 
do PIB.  

 
O único caminho para conseguir isso é aumentando a participação do setor privado 

nos investimentos, na gestão e no financiamento da infraestrutura. A ampliação do 
investimento em infraestrutura é um dos caminhos para atenuar a crise que o país 
enfrenta atualmente.  

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Quais medidas o senhor sugere para destravar 

a infraestrutura do Brasil? 
WAGNER CARDOSO - De forma geral, não precisamos de mais leis. As leis são boas, 
os marcos regulatórios são bons. O que é preciso é que o Poder Executivo melhore a 

sua gestão e avance com editais de privatização de melhor qualidade.  
 

É preciso também reestruturar o Ministério dos Transportes, para que faça realmente 
um planejamento de longo prazo para o setor, e investir em concessões de rodovias e 

aeroportos, e na privatização de administrações portuárias. 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual a expectativa da CNI em relação ao 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal? 
WAGNER CARDOSO - Há uma boa expectativa em relação ao PPI. Trata-se de uma 

concepção moderna, mas que ainda está sendo estruturada. Estamos ansiosos para 
ver o que vão lançar no mercado e, ao mesmo tempo, otimistas pelos contatos que 
fizemos até agora. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Em relação ao setor portuário, o que avançou 

desde a edição da nova Lei de Portos (Lei 12.815/2013)? 
WAGNER CARDOSO - O balanço é bastante positivo. Foram autorizados 40 novos 
terminais privados. Para se ter ideia, antes da lei, era autorizado em média um 

terminal a cada três anos. Em relação aos terminais arrendados, houve também 
avanço significativo, porque a nova lei permite a antecipação da prorrogação do 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni


contrato do terminal, possibilidade que não existia antes. Desde a aprovação da lei, 
nove terminais foram prorrogados. Isso é interessante para que o empresariado 
portuário faça investimentos. Portanto, tivemos avanços nos TUPs (Terminais de Uso 

Privado) e nas áreas dos portos. Isso, não tenho dúvida, vai aumentar a competição 
no sistema portuário. 

  
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O que falta ser feito no setor portuário? 

WAGNER CARDOSO - A principal reivindicação da CNI é a privatização das 
administrações portuárias.  
 

É preciso também melhorar as condições de acesso marítimo aos portos. Outra 
questão importante é definir logo o decreto das poligonais – atualmente, o único porto 

grande que tem sua poligonal definida é o de Paranaguá.  
 
A lei de 2013 deu um ano para que o governo definisse todas as poligonais. Só vão 

existir mais terminais privados se o governo definir com clareza essa questão, 
essencial para a construção desses empreendimentos e primordial para dar maior 

segurança jurídica ao investidor privado. Basta publicar um decreto, pois a lei já está 
bem clara quanto a isso. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Os portos não têm funcionado bem sob a gestão 
do setor público? 

WAGNER CARDOSO - Costumo comparar a administração portuária com um 
shopping. O síndico do shopping é a administração portuária, enquanto as lojas são 
os terminais portuários.  

 
Esses últimos estão com a produtividade alta, são todos privados. Falta privatizar a 

administração do shopping, que hoje é ineficiente e não está preparada para dar o 
salto de qualidade que os portos brasileiros precisam. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Há 41 anos um acordo marítimo de reserva de 
carga entre Brasil-Chile está em vigor. Qual a sua avaliação?  

WAGNER CARDOSO - A ideia, na década de 1970, quando foi concebida, não era 
ruim.  
 

No entanto, era para o acordo durar três ou quatro anos, mas já está aí há 41 anos. 
O principal problema dessa reserva é o forte poder que coloca nas mãos dos armadores 

para a negociação de frete.  
 
Pelo acordo de reserva de carga, somente armadores brasileiros e chilenos podem 

transportar cargas marítimas no tráfego Brasil-Chile. A prática tem demonstrado que 
o que faz reduzir os preços do frete e aumentar o nível de eficiência do serviço é a 

competição. Essa reserva está prejudicando o comércio bilateral entre Brasil e Chile. 
 

O acordo está prestando um desserviço à sociedade brasileira. Perdem os 
exportadores e os importadores, e a sociedade em geral, que perde emprego, renda 
e atividade econômica. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como funciona essa reserva? Um navio que sai 

de outro país e passa pelo Brasil antes de chegar ao Chile não pode levar 
mercadorias brasileiras para terras chilenas? 
WAGNER CARDOSO - Não pode, só se for de bandeira brasileira ou chilena. O 

monopólio torna o transporte mais caro. Na prática, um navio da China com destino 
ao porto de Valparaiso (Chile) não pode levar mercadorias brasileiras para o porto 

chileno mesmo que passe antes pelo Porto de Santos.  
 



Recuperação da confiança traz perspectivas mais favoráveis, diz BC em 

boletim 

05/08/2016 – Fonte: Jornal do Comércio 

 
O Banco Central (BC) revelou no Boletim Regional, divulgado nesta sexta-feira (5) em 

Curitiba, uma avaliação mais positiva em relação à economia brasileira. Na parte que 
trata do cenário nacional, o documento afirma que o País se manteve em recessão no 

primeiro semestre deste ano, mas que nos meses mais recentes os impactos negativos 
desse cenário sobre os gastos com investimentos e consumo apresentaram relativa 
acomodação, evidenciada na evolução dos principais indicadores econômicos. 

 
"No mesmo sentido, o desempenho dos índices de confiança de consumidores e 

empresários registraram recuperação importante no trimestre encerrado em maio - 
disseminada nas cinco regiões geográficas - que sugerem perspectivas mais favoráveis 
para a economia do País nos próximos trimestres", aponta o documento. 

 
Segundo o BC, a melhora na confiança é favorecida pelos efeitos positivos do ajuste 

macroeconômico em curso e pela menor influência de eventos não econômicos, 
recorrentes nos últimos dois anos. Nesse contexto, o índice de atividade econômica do 
BC (IBC-BR) recuou 1,0% na margem no trimestre encerrado em maio, retração 

significativamente inferior à registrada em trimestres anteriores, considerados dados 
dessazonalizados. 

 
O BC aponta que o comércio ampliado caiu 2,1% no trimestre encerrado em maio, de 
-1,7% no trimestre até fevereiro. Já em serviços houve queda de 1,0%. O mercado 

de crédito tem refletido a moderação observada na atividade econômica.  
 

Nesse sentido, o estoque das operações de crédito superiores a R$ 1 mil realizadas no 
País atingiu R$ 3,1 bilhões em maio, variando -1,0% no trimestre (de -1,8% no 
trimestre anterior) e 2,4% em doze meses. A inadimplência dessas operações de 

crédito atingiu 3,6% no País, em maio, com variações de 0,2 ponto porcentual no 
trimestre e de 0,7 p.p. em 12 meses. 

 
A evolução do mercado de trabalho também segue influenciada pelo menor dinamismo 
da atividade econômica nos últimos trimestres. Nesse contexto, foram eliminados 

254,2 mil postos de trabalho formais no País no trimestre encerrado em maio, ante -
800,5 mil no finalizado em fevereiro e -194,1 mil em igual período de 2015, de acordo 

com o Caged.  
 
"O arrefecimento na eliminação de empregos formais na margem sugere perspectivas 

de acomodação nesse mercado, compatível com a melhora observada nos indicadores 
de confiança dos empresários", diz o Boletim Regional. 

 
Já a produção da indústria caiu 0,2% no trimestre até maio, de -2,8% no trimestre 

até fevereiro. Segundo o BC, além da melhora na confiança, o setor tem sido ajudado 
pela continuidade da contribuição positiva do componente externo da demanda 
agregada. 

 
"A análise da conjuntura recente sugere perspectivas de arrefecimento na retração da 

economia. Nesse contexto, destacaram-se os desdobramentos positivos do maior 
dinamismo do setor externo e da melhora nos índices de confiança dos agentes 
econômicos sobre o desempenho da indústria, contrastando com a trajetória de 

indicadores relacionados ao comércio e ao setor de serviços, que repercutem o ajuste 
mais lento nos mercados de trabalho e de crédito", resume o Boletim. 

 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/08/economia/514051-recuperacao-da-confianca-traz-perspectivas-mais-favoraveis-diz-bc-em-boletim.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/08/economia/514051-recuperacao-da-confianca-traz-perspectivas-mais-favoraveis-diz-bc-em-boletim.html


O longo caminho do desemprego 

05/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

Se afastada definitivamente pelo Senado, Dilma Rousseff será poupada de lidar com 

o problema mais dramático criado por sua ingerência desastrosa na economia. O 

crescimento do desemprego não dá sinais de que vai dar trégua tão cedo, mesmo que 

a recuperação da economia comece ainda neste segundo semestre – condição que 

ainda não foi assegurada pelo governo interino de Michel Temer. 

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em junho, segundo o IBGE, chegou a 

11,3%, quase o dobro dos 6,4% registrados no início de 2014. Analistas estimam que 

ela passará de 13% até o fim do ano, em um movimento que colocaria mais 1,5 milhão 

de pessoas na fila por uma vaga de trabalho. Hoje, 11,6 milhões de pessoas declaram 

estar procurando emprego.  

A maior desocupação é um problema com efeito em cascata. Ela é acompanhada por 

uma retração na renda média do trabalho, em um ciclo inverso ao que propiciou o 

crescimento do consumo nos 12 anos anteriores à recessão. Isso significa na prática 

a um recuo na qualidade geral de vida da população. 

O governo Temer tem pouco espaço para erro. Se abrir mão de prioridades, como a 

criação do teto para o gasto e a reforma da Previdência, em nome de uma composição 

política mais confortável, aumentará o tempo para a normalização da vida de milhões 

de famílias que hoje convivem com o desemprego 

Levantamento feito por economistas do Insper revela também que o desemprego 

aumentou mais entre os trabalhadores com mais de dois anos nas empresas, grupo 

que concentra chefes de família. Em consequência disso, mais jovens estão se vendo 

forçados a também procurarem uma vaga, em uma tendência que pode afetar a 

evolução na escolaridade caso eles desistam de estudar para ajudar no orçamento 

doméstico. 

O lado mais irônico da escalada do desemprego é sua ligação com os erros de política 

econômica liderados por um partido que subiu ao poder tendo como plataforma a 

criação de empregos. Nas eleições de 2002, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

prometeu a criação de 10 milhões de vagas de trabalho. Nos seis primeiros anos de 

seu governo, a manutenção dos fundamentos econômicos, aliada ao boom na 

exportação de commodities, permitiu que o mercado de trabalho formal de fato 

absorvesse milhões de brasileiros. 

O aprofundamento de políticas intervencionistas, iniciadas no segundo mandato de 

Lula e levadas adiante por Dilma, interrompeu esse momento de estabilidade e está 

agora cobrando seu preço. O desleixo com o cumprimento da meta de inflação, a 

concessão de benefícios setoriais com pouco retorno econômico e a corrosão 

irresponsável da situação fiscal do Brasil tiveram como efeito uma recessão sem 

precedentes. A criação de empregos agora depende do retorno do bom funcionamento 

da economia .  

Está nas mãos do governo Temer o difícil dever de fazer o possível para que a 

recuperação do emprego ocorra de forma célere e sem a criação de novos 

desequilíbrios. Para isso, terá de garantir a estabilização econômica, que só estará 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/o-longo-caminho-do-desemprego-az9cj3f2t6qtbq9uqtk3bntk3


completa com o ajuste das contas públicas e a aprovação de reformas que apoiem a 

redução do déficit público e elevem a competitividade do país. 

O governo Temer tem pouco espaço para erro. Se abrir mão de prioridades, como a 

criação do teto para o gasto e a reforma da Previdência, em nome de uma composição 

política mais confortável, aumentará o tempo para a normalização da vida de milhões 

de famílias que hoje convivem com o desemprego. 

 
 


