
 

 

09 DE AGOSTO DE 2016 

Terça-feira 

 

 VOLKS ROMPE COM FORNECEDOR E ANTECIPA FÉRIAS COLETIVAS NO PARANÁ E EM 

SP 

 FORNECEDOR EM PÉ DE GUERRA COM A VOLKS FECHOU FÁBRICA NO PARANÁ 

 MINISTRO PEDE REVISÃO DE NORMA TRABALHISTA 

 SEBRAE E INOVATIVA BRASIL ABREM EDITAL COM R$ 20 MILHÕES PARA INOVAÇÃO 

 INDICADOR DE EMPREGO CRESCE EM JULHO E VAI A MAIOR NÍVEL DESDE 2014, DIZ 

FGV 

 PREVIDÊNCIA DO BRASIL É A 13ª MAIS CARA 

 MÃO DE OBRA SOBE MENOS E DESACELERA INCC-DI DE JULHO 

 PARANÁ DÁ SINAIS DE SAÍDA DA RECESSÃO 

 LOGÍSTICA E TARIFAS ALFANDEGÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS ÀS 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 

 SETOR DE AUTOPEÇAS TEM RECORDE DE PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 IPIRANGA TERÁ RECARGA DE BATERIA PARA CARROS BMW 

 DOW AMPLIA FOCO NO SETOR AUTOMOTIVO 

 VENDAS DE VEÍCULOS IMPORTADOS CAEM 43,6% ATÉ JULHO 

 VOLKSWAGEN CANCELA CONTRATOS COM GRUPO PREVENT 

 ENGENHARIA AUTOMOTIVA DISCUTE RUMOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO 

BRASIL 

 CARRO AUTÔNOMO PRECISA DE DIREÇÃO LEGAL PARA AVANÇAR 

 CUMMINS ABRE NOVO CT EM GOIÂNIA 

 SETOR DE AUTOPEÇAS TEM RECORDE DE PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 EMBRAER ANUNCIA PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA EM SUAS FÁBRICAS NO 

BRASIL 

 ARTIGO: A HISTÓRIA DE UM OTIMISTA QUE PREFERIU MANTER A EMPRESA E PERDER 

DINHEIRO 
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 IMPORTAÇÕES DE MINÉRIO DE FERRO PELA CHINA ATINGEM MÁXIMA DE 2016 

 PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES SE REÚNEM EM CURITIBA 

 LISTA NEGRA DO INPI MOSTRA FRAUDADORES DE REGISTRO 

 EXPORTAÇÕES DO CAMPO CAÍRAM 14,2% EM JULHO 

 NOVO CÓDIGO PODE ATRAIR INVESTIMENTOS 

 SETOR DE MINERAÇÃO ESPERA EXPANSÃO DE 5% EM 2017, APESAR DA CRISE 

 EXPORTADORES BRASILEIROS APONTAM MAIORES DESAFIOS PARA VENDER NO 

EXTERIOR 

 ANEEL PROPÕE REAJUSTE DE 0,37% NAS TARIFAS DA CEB EM 4º CICLO DE 

REVISÃO 

 INDICADOR DE EMPREGO CRESCE EM JULHO E VAI A MAIOR NÍVEL DESDE 2014, DIZ 

FGV 

 GOVERNO DETERMINA REVISÃO DE AUXÍLIOS-DOENÇA E APOSENTADORIAS POR 

INVALIDEZ 
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CÂMBIO 

EM 09/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,134 3,135 

Euro 3,481 3,483 
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Volks rompe com fornecedor e antecipa férias coletivas no Paraná e em SP 

09/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Volkswagen informou nesta segunda-feira (8) que rescindiu os contratos que 
mantinha com os fabricantes de autopeças do grupo Prevent. Para contornar a falta 

de componentes, a montadora decidiu antecipar para agosto as férias coletivas que 
daria em outubro a funcionários das fábricas de veículos de São José dos Pinhais 

(Região Metropolitana de Curitiba), Taubaté (SP) e São Bernardo do Campo (SP). 
 
As férias começam na próxima segunda-feira (15) e vão durar de três a quatro 

semanas para a maioria dos empregados. A paralisação da fábrica da Volks não é o 
único impacto provocado pela Prevent no Paraná: o conglomerado de origem alemã 

fechou, em junho, uma fábrica de estruturas metálicas para bancos em São José dos 
Pinhais. 

 
A Volks mantém desde o início de 2015 uma acirrada disputa comercial com a Prevent. 
Segundo a montadora, a “reiterada falta de fornecimento” por parte da parceira 

resultou em mais de 120 dias parados na soma de suas três fábricas, que deixaram 
de produzir mais de 100 mil veículos. 

 
A semana passada, por exemplo, foi de produção irregular nas três fábricas de veículos 
da Volks. A Gazeta do Povo apurou que, em São José dos Pinhais, a produção do Fox 

continua interrompida e a do Golf está na metade do ritmo normal. Apenas os modelos 
da marca Audi estão sendo montados normalmente. 

 
O grupo Prevent vinha afirmando que negociava com a Volks o reajuste dos preços de 

seus produtos, em razão do encarecimento de matérias-primas como o aço, mas que 
estava produzindo e entregando normalmente as autopeças. 
 

Última alternativa 
A rescisão dos contratos, diz a Volks, foi a última alternativa encontrada para 

normalizar sua operação e mitigar impactos na cadeia produtiva. 
 
“A Volkswagen também foi à Justiça para requerer a retomada dos ferramentais de 

sua propriedade que se encontram nas unidades do Grupo Prevent, acreditando em 
uma rápida solução”, informou a montadora, em comunicado.  

 
Segundo a Volkswagen, a retomada das ferramentas permitirá restabelecer “seu ritmo 
normal de produção, possibilitando o funcionamento normal de toda a cadeia produtiva 

e a tranquilidade de seus empregados e da rede de concessionários”. 
 

Como a transferência do ferramental, sua instalação e validação devem demorar 
algum tempo, a companhia decidiu antecipar as férias que estavam planejadas para 

daqui a dois meses. 
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Origem 
Assim como a Volkswagen, a Prevent tem sede em Wolfsburg, na Alemanha. Mas, 
segundo fontes do setor disseram ao jornal O Estado de S. Paulo, seria controlada por 

um grupo de investidores da Bósnia. 
 

Depois de uma série de aquisições, a Prevent passou a ser dona de fornecedoras do 
setor automotivo como Keiper, Fameq, Cavelagni e Mardel. Segundo o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), desde 2015 o 
conglomerado comprou 11 fábricas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 
 

Fornecedor em pé de guerra com a Volks fechou fábrica no Paraná 

09/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fabricante de autopeças envolvida em uma tensa disputa comercial com a 
Volkswagen, que nesta segunda-feira (8) anunciou a rescisão dos contratos, a 

multinacional alemã Prevent fechou uma fábrica no Paraná em meados de junho. 
 

A unidade – que originalmente pertencia à Keiper, comprada pela Prevent em 2015 – 
produzia estruturas metálicas para bancos em um condomínio industrial nas 
proximidades do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A produção foi 

deslocada para uma fábrica em Mauá, na Grande São Paulo. 
 

Aberta em 2004, a fábrica paranaense tinha 7 mil metros quadrados e empregava 120 
pessoas na data do fechamento. O quadro de pessoal encolheu nos últimos anos: em 
2012, eram 280 funcionários. 

 

 
Fachada da fábrica da Keiper em São José dos Pinhais: unidade funcionou por 12 
anos.Divulgação  

 
Segundo o advogado da Prevent, Cesar Hipólito Pereira, a companhia decidiu fechar a 

unidade paranaense e concentrar a produção em uma única fábrica para cortar custos. 
“A Volkswagen diminuiu volume de pedidos, que já não justificava a manutenção da 
fábrica”, disse. 

 
O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) diz que a Prevent comunicou 

o encerramento das atividades com antecedência e dispensou os trabalhadores em 
meados de junho, quando eles voltaram de um período de férias coletivas. A empresa 
pagou as verbas rescisórias e três meses de vale-mercado. 
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Os trabalhadores paranaenses, no entanto, não receberam o mesmo pacote de 
benefícios que os funcionários da Fameq, de São Paulo, que foi comprada – e fechada 
– pela Prevent no mês passado. 

 
Surpreendida por uma mobilização de trabalhadores que flagraram a retirada de 

equipamentos da fábrica da Fameq, a Prevent aceitou pagar, além das verbas 
rescisórias, R$ 10 mil para cada um e cesta básica e assistência médica por 12 meses. 

Disputa comercial com o grupo Prevent provocou mais de 120 dias de paralisação na 
produção, segundo a montadora 
 

 “Estamos verificando se existe a possibilidade de entrar com uma ação para favorecer 
os trabalhadores daqui também”, diz Cláudio Gramm, diretor do SMC. 

 
Aquisições em série 
Segundo Pereira, advogado da Prevent, as atividades da Fameq foram transferidas 

para Araçariguama, no interior de São Paulo, também para reduzir custos. Destacando 
que a Fameq passava por dificuldades financeiras, ele negou que a Prevent esteja 

comprando várias empresas a fim de monopolizar o fornecimento de determinadas 
peças automotivas. 
 

De 2015 para cá, o conglomerado comprou 11 fábricas de seis empresas instaladas 
em São Paulo, Minas Gerais e Paraná – além da Keiper e da Fameq, foram adquiridas 

Cavelagni, Mardel, Tower Automotive e TWB, segundo levantamento do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
 

As empresas adquiridas produzem discos de freios, peças estampadas, couro, bancos 
e estruturas metálicas de bancos, entre outros produtos. 

 
Pé de guerra 
Segundo a Volkswagen, a Prevent “reiteradamente faz solicitações de aumento de 

preços e pagamento injustificado de valores” e suspendeu a entrega de peças em 
diversas ocasiões. Ao romper os contratos com a parceira, a montadora antecipou para 

agosto férias coletivas em suas fábricas, inclusive na de São José dos Pinhais. 
 

A Prevent admite a busca por reajustes, segundo ela relacionados ao aumento de 
custos das matérias-primas, mas afirma que estava produzindo e entregando 
normalmente as peças. A Fiat também teve problemas com o fornecedor, mas disse 

ter chegado a um acordo com ele. 
 

Ministro pede revisão de norma trabalhista 

09/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
NR-12 determina a forma com o devem ser usados máquinas e equipamentos nas 

indústrias brasileiras 
 

À frente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos 
Pereira defendeu, ontem, a alteração da Norma Regulamentadora número 12 (NR-
12), que trata da segurança do trabalho no Brasil. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/ministro-pede-revisao-de-norma-trabalhista/


“[A regra] É uma aberração, é uma anomalia, não tem como nós não avançarmos na 
revisão dessa norma”, declarou Pereira. Ele afirmou que se encontrará amanhã com o 
ministro do Trabalho e Previdência Social (MTPS), Ronaldo Nogueira, para tratar das 

possíveis mudanças. 
 

Pouco antes, o chefe do MDIC lembrou que alterações em normas regulamentadoras 
não dependem do Legislativo para serem aprovadas. “Elas precisam exclusivamente 

do Poder Executivo e nós podemos fazê-las já”, indicou. 
 
Segundo Pereira, a NR-12 “atinge mais” a indústria. Para ilustrar os impactos da 

norma, ele contou que as padarias de um município de Minas Gerais não produziram 
pães durante oito dias por causa de fiscalizações baseadas nessa legislação. 

 
“O Ministério do Trabalho fechou os quatro únicos estabelecimentos da cidade porque 
as máquinas não se adequavam às regras”, afirmou. 

 
Para Yone Frediani, professora da faculdade de direito da Fundação Armando Álvares 

Penteado (FAAP), o pronunciamento do ministro “tem procedência”. 
 
“Estamos trabalhando com uma norma reguladora que foi criada décadas atrás e que 

foi muito pouco atualizada desde sua edição”, disse ela. “As formas de produção e de 
prestação de serviços evoluíram, mas a NR-12 não as acompanhou”, complementou a 

especialista. 
 
Por outro lado, Yone afirmou que eventuais mudanças na legislação, que tem 

especificações sobre o uso de máquinas e equipamentos no País, precisariam respeitar 
os direitos fundamentais dos trabalhadores previstos na Constituição. 

 
“As garantias à vida e à saúde, por exemplo, precisam ser levados em conta. Para 
isso, além do Executivo, esse projeto terá que ser discutido também pelo Judiciário, 

por empresários e por funcionários.” 
 

De acordo com os últimos dados do governo, 12 trabalhadores sofrem algum tipo de 
amputação, todos os dias, em virtude de acidentes com máquinas e equipamentos no 
Brasil. Ainda foram contadas 601 mortes, entre 2011 e 2013, pelo mesmo motivo. 

 
Reformas 

Em palestra realizada na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Pereira também 
pediu a realização de grandes reformas e afirmou que não pretende seguir no governo 
se estas não avançarem. 

 
“Precisamos fazer quatro reformas estruturais urgentes: a tributária, a trabalhista, a 

previdenciária e a política”, disse ele, antes de apontar que “essas agendas não devem 
avançar antes das eleições [municipais] deste ano”. 

 
Pereira afirmou ainda que o governo precisa “ter coragem” para enviar esses projetos 
ao Legislativo já no final de novembro. “Se elas não forem aprovadas até o fim do 

primeiro semestre [de 2017], elas não serão aprovadas neste governo”, acrescentou 
o ministro. 

 
“E vou dizer o que já disse para os meus colegas do governo e para o presidente: se 
[as reformas] não avançarem, eu não tenho intenção e não tenho disposição para 

continuar no governo”, completou. 
 

Acordos internacionais 
O ministro ainda falou sobre as perspectivas para comércio exterior nos próximos 
meses e indicou os países preferidos pelo governo. 

 



“Estamos renovando acordos e também fazendo novos. A prioridade são os Estados 
Unidos, a União Europeia, e a bacia do pacífico: Peru, Chile, Colômbia e México”, 
apontou. 

 
Entretanto, ele ressaltou que o impasse envolvendo a presidência do Mercosul 

prejudica o avanço destas negociações. Nos últimos dias, Brasil e Paraguai se 
opuseram à alteração na liderança do bloco, que iria do Uruguai para a Venezuela. 

 

Sebrae e InovAtiva Brasil abrem edital com R$ 20 milhões para inovação 

09/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Estão abertas as inscrições para o edital Sebrae de Inovação, desenvolvido em 
parceria com a plataforma InovAtiva Brasil. Empreendedores interessados podem 

inscrever suas propostas até 26 de setembro através do site oficial do programa. Os 
selecionados irão receber um subsídio de até R$ 120 mil, com um prazo de 2 anos 
para execução do projeto.  

 
No total, serão R$ 20 milhões distribuídos em todos os estados do país para fomentar 

o desenvolvimento de negócios criativos, tecnologias inovadoras ou capital intelectual. 
A data prevista para divulgação dos aprovados é 16 de dezembro. 
 

Pelo menos 20% de todos os recursos serão reservados para projetos das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em cada uma das modalidades disponíveis, desde 

que atinjam uma pontuação mínima de acordo com os critérios de classificação 
previstos no edital.  
 

Finalistas do Programa InovAtiva Brasil, empresas incubadas, graduadas, aceleradas 
ou instaladas em parques tecnológicos vão receber ainda uma pontuação extra no 

processo de classificação. 
 
Conheça as modalidades previstas no edital 

Existem duas categorias disponíveis no edital: Desenvolvimento e Encadeamento 
Tecnológico. Na primeira estarão inclusos os projetos inovadores de empresas que 

prevejam a contratação de uma Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTI) 
com competência técnica para prestação dos serviços descritos. 

 
Na segunda opção estão inseridos os projetos apresentados pela empresa proponente 
em parceria com uma média ou grande organização que deseje executar uma iniciativa 

de inovação de interesse mútuo. Assim como na primeira categoria, também se faz 
necessária a contratação de uma ECTI que tenha competência técnica para prestar, 

total ou parcialmente, os serviços previstos. 
 
Na categoria Desenvolvimento Tecnológico o objetivo do edital é subsidiar até 60% do 

orçamento necessário para execução do projeto, enquanto no Encadeamento 
Tecnológico o limite é de 30%. Para mais informações, os interessados podem acessar 

o edital do programa. As inscrições devem ser feitas através da plataforma da 
InovAtiva Brasil. 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/sebrae-e-inovativa-brasil-abrem-edital-com-r-20-milhoes-para-inovacao-f4ai6x1yg4yxvoa63r79gbmub
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Edital%20Sebrae%20de%20Inova%C3%A7%C3%A3o%202016%20%282%29.pdf
http://www.inovativabrasil.com.br/plataforma/desafio/10
http://www.inovativabrasil.com.br/plataforma/desafio/10


Indicador de Emprego cresce em julho e vai a maior nível desde 2014, diz 

FGV 

09/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 6,9 pontos em julho ante 

junho, para o 89,1 pontos, maior nível desde março de 2014 (quando estava em 89,2 
pontos). Foi o quinto avanço consecutivo no indicador, segundo a Fundação Getulio 

Vargas (FGV).  
 
A média móvel trimestral do IAEmp subiu 4,2 pontos, “sinalizando aceleração da 

tendência de atenuação do ritmo de queda do total de pessoal ocupado na economia 
brasileira nos próximos meses”, avaliou a FGV, em nota.  

 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 0,8 ponto na passagem de 
junho para julho, alcançando 96,8 pontos. A média móvel trimestral, entretanto, 

registrou alta de 0,4 ponto, “mostrando certa estabilização da taxa de desemprego 
nos últimos meses”, ressaltou a entidade.  

 
“Os dois indicadores de mercado de trabalho refletem uma situação relativamente 
distinta. O IAEmp sugere recuperação à frente, puxado pelo otimismo com a situação 

dos negócios da indústria.  
 

Os trabalhadores, no entanto, ainda não observam, no presente momento, uma 
melhora no mercado de trabalho”, afirmou Fernando de Holanda Barbosa Filho, 
economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.  

 
“O comportamento dos índices sugere que a consolidação de um cenário de maior 

atividade econômica poderá ser convertido em melhora do mercado do trabalho nos 
próximos meses, ainda que em ritmo mais lento”, complementou.  
 

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 

sobre a situação presente do mercado de trabalho.  
 
Já o IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da 

Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é 
antecipar os rumos do mercado de trabalho no País. 

 

Previdência do Brasil é a 13ª mais cara 

09/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
As despesas do Brasil com a Previdência estão muito acima do que seria o esperado a 

partir da idade da população brasileira, aponta estudo obtido pela reportagem. De uma 
lista de 86 países, o Brasil está em 13º com maior gasto com aposentadorias e pensões 

em relação às riquezas do País. Ao mesmo tempo figura na 56ª posição entre os que 
têm a população mais idosa, com 60 anos ou mais.  
 

Considerada a estrutura demográfica brasileira, o gasto previdenciário deveria se 
encontrar em torno de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) – a projeção do governo 

federal é de que as despesas com o pagamento dos benefícios pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) alcancem 7,9% do PIB neste ano.  
 

Segundo o estudo feito pela equipe técnica do governo, o atual patamar de gastos do 
Brasil com Previdência só seria compatível se 25% da população fossem idosos. No 

entanto, segundo o IBGE, apenas 10,8% dos brasileiros têm 60 anos ou mais.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indicador-de-emprego-cresce-em-julho-e-vai-a-maior-nivel-desde-2014-diz-fgv/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indicador-de-emprego-cresce-em-julho-e-vai-a-maior-nivel-desde-2014-diz-fgv/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/previdencia-do-brasil-e-a-13-mais-cara/


Isso mostra uma distorção dos gastos previdenciários que já comprometem as contas 
públicas. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o rombo da 
Previdência – que fechou em R$ 86 bilhões em 2015 – deve alcançar R$ 180 bilhões 

em 2017 e, em breve, não caberá no Orçamento Geral da União (OGU).  
 

“São poucos os países que adotam um conjunto de regras tão relaxadas como o 
Brasil”, diz um dos autores do estudo, Luis Henrique Paiva, do Ipea, Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada.  
 
Segundo o pesquisador, a tendência é que países com mais idosos também sejam 

aqueles que apresentem maior despesa previdenciária. O Brasil, porém, é um ponto 
fora da curva, com gastos muito acima do esperado para um país com perfil 

relativamente jovem. Paiva diz que as aposentadorias precoces e as pensões explicam 
boa parte dessa situação.  
 

As despesas com o pagamento do INSS deram um salto entre 1995 e 2014, de 4% 
para 7% do PIB. “Isso garantiu que quase 90% dos idosos tivessem acesso a algum 

tipo de benefício”, afirma. “Essa é a faceta positiva do aumento de gastos: expandiu 
a cobertura. Em muitas cidades, os benefícios são uma das principais fontes de renda.”  
Atualmente, no Brasil, é possível aposentar por idade ou por tempo de contribuição.  

 
Na prática, os trabalhadores mais pobres e com pior inserção no mercado de trabalho 

se aposentam por idade. A regra diz que é possível se aposentar com 65/60 anos 
(homens/mulheres) se o trabalhador tiver 15 anos de contribuição. Na aposentadoria 
por tempo de contribuição, não há fixação de idade mínima, uma concessão que é 

raridade no mundo.  
 

A regra diz que é preciso ter 35/30 anos de contribuição. As idades médias de 
aposentadoria, neste caso, são de 55/52 anos. Para os pesquisadores, essas regras 
favorecem trabalhadores com maiores níveis de renda, com uma trajetória de 

empregos com carteira assinada, mais estável.  
 

Entre 177 países, o Brasil faz parte de um grupo pequeno de 13 nações que oferecem 
a opção pela aposentadoria por tempo de contribuição. Desses, cinco exigem que o 
aposentado abandone o mercado de trabalho ou impõem outras restrições ao acúmulo 

de rendimentos trabalhistas e previdenciários – o que não ocorre no País.  
 

O caso brasileiro destoa até mesmo de países com situação socioeconômica e 
demográfica semelhante. O Equador é o único país da América Latina a oferecer a 
aposentadoria por tempo de contribuição, mas trata como um caso excepcional e exige 

tempo de 40 anos para homens e mulheres para que não haja redução no valor do 
benefício.  

 
Nos países da América Latina, as diferenças nos critérios para a aposentadoria de 

homens e mulheres são menores do que as existentes no Brasil e a reforma da 
Previdência deve aproximar as exigências. Cerca de 90% dos países da região impõem 
alguma restrição para aposentadorias antecipadas.  

 
O patamar da participação das pessoas de 60 anos ou mais na população brasileira 

que era de apenas 3% no começo do século 20, deverá atingir um terço da população 
em 2060 de acordo com as projeções do IBGE e da ONU. Hoje, portanto, um em cada 
dez brasileiros tem 60 anos ou mais de idade. Em 2060, os idosos serão um em cada 

três brasileiros.  
 

O envelhecimento populacional e a queda da fecundidade farão com que haja um 
menor número de pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2010, havia 10 pessoas 
de 15 a 64 anos para sustentar cada idoso de 65 anos ou mais de idade. Em 2060, 

haverá entre 2,2 e 2,3 pessoas em idade ativa para cada idoso.  
 



Para o pesquisador do Ipea, o governo está diante de um desafio para convencer as 
pessoas a aceitar regras mais duras para se aposentar. “A Previdência é um pacto de 
gerações e se dá dentro da casa de cada um”, afirma.  

 
“Ou mantemos isso na cabeça ou a próxima geração vai ter que pagar as distorções 

com mais impostos”, diz. E dá um exemplo pessoal: “Meu pai se aposentou com 
condições muito mais favoráveis do que as que eu vou ter que seguir para garantir 

que o meu filho também consiga se aposentar”.  
 

Mão de obra sobe menos e desacelera INCC-DI de julho 

09/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

O custo da mão de obra subiu menos em julho e ajudou a desacelerar a inflação da 
construção no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).  

 
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de alta de 1,93% em 

junho para elevação de 0,49% em julho. O índice relativo a Materiais, Equipamentos 
e Serviços saiu de alta de 0,23% para ligeiro aumento de 0,02% no período. Já o 
índice que representa o custo da Mão de Obra passou de elevação de 3,43% para 

0,90%.  
 

Os itens que mais impactaram o INCC-DI no mês foram ajudante especializado 
(1,26%), servente (0,61%), carpinteiro de forma e esquadria (0,89%), pedreiro 
(0,82%) e projetos (1,56%).  

 
Na direção oposta, ajudaram a conter a taxa os itens cimento Portland comum (-

2,56%), aluguel de máquinas e equipamentos (-1,26%), esquadrias de alumínio (-
1,35%), condutores elétricos (-1,28%) e metais para instalações hidráulicas (-
0,39%). 

 

Paraná dá sinais de saída da recessão 

09/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
 
Indústria é um dos setores em alta no Estado (foto: Arquivo AN-PR)  
 

A evolução dos principais indicadores econômicos do Paraná sugere acomodação do 
processo de retração da atividade no Estado. A conclusão é do boletim regional do 

Banco Central, que foi divulgado na última sexta-feira. De acordo com a instituição, o 
IBCR (Índice de Atividade Econômica Regional), que é uma espécie de prévia dos 
números do PIB, cresceu 0,7% no trimestre terminado em maio no Estado. No mesmo 

período, o Brasil registrou uma retração de 1%.  
 

No relatório, o Banco Central destaca que o desempenho o Paraná foi puxado por 
resultados positivos do comércio e da indústria e das exportações, além da 
recuperação, ainda que modesta dos índices de confiança dos agentes econômicos.  

 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mao-de-obra-sobe-menos-e-desacelera-incc-di-de-julho/
http://www.bemparana.com.br/noticia/458114/parana-da-sinais-de-saida-da-recessao


O resultado do Paraná no trimestre até maio apresenta uma melhora em relação aos 
anteriores. Entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, o IBCR havia caído 1% e, 
entre setembro e novembro de 2015, recuo havia sido de 1,3%.  

A instituição analisou a evolução de indicadores como produção, vendas, emprego, 
preços, comércio exterior e de confiança.  

 
“Não dá para dizer que o Paraná saiu da crise, mas é um indicador importante que, se 

mantido nos próximos trimestres, pode apontar para a saída. O Estado entrou depois 
em recessão e tudo indica que pode sair antes dela”, diz o diretor presidente do 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), Julio Suzuki 

Júnior. 
 

Logística e tarifas alfandegárias são os principais obstáculos às exportações 
brasileiras 

 

09/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria (CNI) reflete a realidade das 

20.322 empresas que exportaram em 2015, por porte de empresa e região do país. 
Confira na segunda reportagem do especial da Agência CNI de Notícias 
 

Custo do transporte, tarifas cobradas por portos e aeroportos, demora na liberação de 
mercadorias e dificuldades no escoamento da produção reduzem a competitividade do 

produto brasileiro para exportação.  
 
É o que mostra a pesquisa Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras, da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo (FGV - EAESP). O trabalho, único no país, apresenta os 

obstáculos por número de empresas, porte e região, e não por valor de exportações. 
Essa abordagem evitou que dados de poucos e grandes exportadores impactassem 
significativamente os resultados.  

 
“A pesquisa aponta que, se o Brasil quiser realmente ser competitivo, é necessário 

reduzir a morosidade e a burocracia aduaneira e alfandegária, simplificar o fluxo 
documental e legal do processo de exportação e melhorar a infraestrutura logística 

para o escoamento”, diz o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. 
 
Os exportadores indicaram 62 entraves ao comércio numa escala de 1 a 5, sendo que 

1 indicava que o entrave era pouco crítico e 5 que o entrave era muito crítico. De 
acordo com a pesquisa, entraves na logística, burocracia e custos alfandegários são 

os maiores desafios às exportações brasileiras, qualquer que seja o porte da empresa 
ou região geográfica.  
 

O custo do transporte, por exemplo, recebeu nota 3,61, as tarifas cobradas por portos 
e aeroportos, 3,44, e a baixa ação do governo em superar as barreiras à exportação 

ficou com 3,23.  
 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/08/1,94487/logistica-e-tarifas-alfandegarias-sao-os-principais-obstaculos-as-exportacoes-brasileiras.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/08/1,94487/logistica-e-tarifas-alfandegarias-sao-os-principais-obstaculos-as-exportacoes-brasileiras.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2016/8/8,1166/desafios-competitividade-das-exportacoes-brasileiras.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://eaesp.fgvsp.br/


 
“Se olharmos os 10 entraves mais críticos por região, veremos que, de forma geral, 
os exportadores consideram os mesmos problemas, o que muda é o nível de 

criticidade. No Nordeste, os exportadores são mais afetados pelos elevados juros para 
o financiamento da produção.  

 
No Centro-Oeste, a situação das rodovias é o maior problema”, afirma diretor de 

Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi.   
 
Dentro da burocracia alfandegária, também são entraves críticos as tarifas cobradas 

por órgãos anuentes (3,04), excesso e complexidade dos documentos de exportação 
(3,03) e o tempo para a fiscalização, despacho e liberação de produtos (3,0). Para 

acessar mercados externos, 37,3% dos exportadores apontam a burocracia 
administrativa como principal obstáculo e 36% reclamam da burocracia aduaneira no 
país de destino. Para um terço dos exportadores, as tarifas de importação afetam a 

competitividade.  
 

 
 
Infográfico 1: Nível de criticidade dos obstáculos às exportações 

 



 
 
 

Infográfico 2: Obstáculos às exportações por região 
 

 
 

 
 



 
Infográfico 3: Obstáculos às exportações por porte de empresa 
 

 
 

 

PROPOSTAS PARA CRESCER - Mais de 70% das empresas pesquisadas exportaram 
nos últimos cinco anos, o que significa que esses problemas são enfrentados por 

exportadores experientes.  
 
“É o melhor retrato que se pode ter dos problemas enfrentados pelas empresas 

exportadoras brasileiras. Com os dados, queremos fazer propostas e ajudar o governo 
a acertar no comércio exterior”, diz Abijaodi. 

 
Os professores Juliana Bonomi Santos e Alexandre Pignanelli, do Centro de Excelência 
em Logística e Supply Chain (GVcelog) da FGV-EAESP, destacam a estratificação 

ampla dos resultados.  
 

“A grande amostra utilizada permite que os resultados sejam avaliados também por 
porte, por região, e por qualquer combinação entre essas duas características, 



possibilitando assim a identificação de obstáculos particulares para, por exemplo, 
micro empresas da região Norte ou grandes empresas da região Sudeste”, destaca 
Pignanelli. 

 
Segundo o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José 

Augusto de Castro, é necessário ter estrutura para exportar. Ele lembra que a Coreia 
do Sul, que é um país com pouca matéria-prima, exportou, em 2015, US$ 550 bilhões 

em manufaturados.  
 
“Será que o parque fabril é tão maior do que do Brasil? Não. E o Brasil vai exportar 

em 2016 menos do que 2006. Vai ficar igual a 2015. Significa que nós paramos no 
tempo. Tem que investir em infraestrutura para reduz o custo da logística e acabar 

com o custo adicional gerado pela burocracia, só assim seremos um exportador de 
peso”, diz o presidente da AEB.  
 

NOVOS MERCADOS – Cerca de 30% das empresas exportadoras pretendem começar 
ou intensificar sua atuação nos Estados Unidos e na Argentina. Os Estados Unidos são 

o principal mercado-alvo para exportadores de todas as regiões. Quando se olha o 
dado regionalmente, 34,3% dos empresários do Norte gostariam de exportador para 
os Estados Unidos. No Centro-Oeste brasileiro, apenas para 16,7% querem ir para os 

EUA. Para a Argentina, querem ir 12,5% dos exportadores do Sudeste e 12,4% do Sul 
do Brasil.  

 
A pesquisa mostra ainda que apesar da baixa exportação para países da Ásia, Oceania 
e Oriente Médio, há um interesse crescente nesses destinos. Atualmente, 8% das 

empresas brasileiras atuam nestas três regiões, mas 23% dos exportadores visam 
atuar nestes mercados.  

 
O diretor da unidade de negócios de Gestão do Comercio Exterior da Thomson Reuters 
no Brasil, Menotti Franceschini, lembra que nos últimos anos, o foco das empresas que 

operaram no Brasil esteve direcionado para o mercado local, que estava muito 
aquecido. “Porém, em 2015, já começamos a notar uma mudança nesse 

comportamento, quando registrou um aumento de 1.224 novas empresas fazendo 
negócios no comércio internacional”, explica. 
 

O especialista, contudo, alerta que esse aumento se deu muito por conta das 
alterações cambiais e não necessariamente por ganho de competitividade das 

empresas. “Exportar, é na verdade, muito mais do que uma oportunidade de alavancar 
resultados. Trata-se de uma escolha estratégica para empresas que queiram ser mais 
efetivas e sustentáveis”, finaliza. 

 
ACORDOS COMERCIAIS – O estudo indica que 23,9% dos exportadores brasileiros 

querem acordo comercial com os Estados Unidos e 16,1% têm interesse em um acordo 
com a União Europeia. A assinatura de acordos comerciais ganha força pelos entraves 

que os empresários enfrentam no país comprador.  
 
A burocracia administrativa e aduaneira no país de destino e a presença de tarifas de 

importação são, na visão de ao menos 32% dos exportadores, os principais obstáculos 
enfrentados para conseguir vender seus produtos e serviços. As medidas sanitárias e 

fitossanitárias são, para 20% dos exportadores, um importante obstáculo a ser 
vencido.  
 

“Os acordos comerciais são o caminho para se reduzir esse entrave. E os empresários 
mostraram que querem acordos com EUA, UE e Mercosul”, diz Abijaodi.  Para os 

exportadores do Norte e do Nordeste, as medidas sanitárias e fitossanitárias são mais 
relevantes do que a burocracia aduaneira e as quotas de importação.  
 

TRIBUTAÇÃO – Tributos federais e estaduais estão entre os que mais impactam as 
exportações. 43,6% disseram que PIS/Cofins é um entrave; 37,2% citaram o Imposto 



de Renda; 33,5% reclamaram do ICMS. O imposto de importação de insumos para 
exportação, IPI e CSLL foram citados por 22,2% dos exportadores.  
 

ENTRAVES INTERNOS – A maioria dos exportadores não utiliza instrumentos de 
financiamento às exportações. Na opinião de 52% deles, isso ocorre principalmente 

devido à dificuldade de acesso às informações sobre os instrumentos e à exigência de 
garantias para financiamentos. Para a CNI, esse dado indica que há espaço para a 

simplificação dos regimes de financiamento e para a melhoria na gestão da informação 
fornecida aos exportadores. 
 

PESQUISA – A pesquisa entrevistou 847 exportadores entre dezembro de 2015 e 
janeiro de 2016. Esse total representa 4,17% das empresas exportadoras. A amostra 

é qualitativa e reflete a realidade dos mais de 20 mil exportadores em 2015 com grau 
de confiança de 95%.  
 

SAIBA MAIS - Acesse o site com todos infográficos interativos e todos os detalhes 
sobre a pesquisa Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras. Faça o 

download do estudo na íntegra aqui no Portal da Indústria.  
 

Setor de autopeças tem recorde de pedidos de recuperação judicial 

09/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Assim como o setor automotivo em geral, a indústria de autopeças pode estar perto 
do ponto de virada que marcaria o início de uma lenta recuperação. Esta é a opinião 

de Dan Ioschpe, presidente do Sindipeças desde março deste ano.  
 
A questão, no entanto, é que este processo não acontece sem deixar danos para trás. 

“Em 2016 já batemos o recorde de pedidos de recuperação judicial no setor. Foram 
30, número maior do que o total do ano passado”, declarou em entrevista exclusiva à 

Automotive Business. 
 
Para ele, a crise atual é a pior da história da indústria automotiva brasileira. O motivo 

não é o tamanho do tombo do mercado e da produção, mas sim a dimensão das 
projeções frustradas.  

 
“É justamente essa quebra da expectativa e a realização dos investimentos, 

treinamento da força de trabalho, preparação dos equipamentos e ferramentais. 
Quando a gente fala da ociosidade não temos o que fazer com a capacidade produtiva. 
Há uma perda de valor colossal que provavelmente jamais será recuperada”, aponta.  

 
O dado mais recente do Sindipeças, de junho, mostra que 51% do potencial produtivo 

do setor de autopeças está ocioso, nível recorde. O executivo conta que há um esforço 
importante do Sindipeças e das empresas para elevar o volume de exportações. 
Apesar de ainda não refletir no faturamento internacional, a desvalorização do real em 

relação ao dólar ajuda nesse processo.  
 

“Muitas empresas aproveitaram para oferecer preços mais baixos lá fora e reconquistar 
mercados que já tinham perdido”, aponta. “É bom a gente depender menos do 
mercado brasileiro e ter maior participação no mercado mundial.”  

http://desafiosexport.org.br/desafios-a-competitividade-das-exportacoes-brasileiras-2016/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2016/8/8,1166/desafios-competitividade-das-exportacoes-brasileiras.html
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24418/setor-de-autopecas-tem-recorde-de-pedidos-de-recuperacao-judicial


Ainda que as vendas internacionais evoluam, ele acredita que uma recuperação 
consistente só acontecerá se for acompanhada de melhora das condições econômicas 
no Brasil.  

 
“Não haverá demanda para veículos descasada do crescimento macroeconômico”, 

avalia. Segundo ele, o País só deve alcançar novamente o patamar recorde registrado 
em 2013, de 3,7 milhões de veículos produzidos naquele ano, entre 2023 e 2024. 

“Essa é a expectativa de uma recuperação a passos lentos. Pode acontecer alguma 
mudança que acelere o processo”, estima Ioschpe. 
 

Ele diz que o potencial do mercado local ainda maior, de entre 5 e 6 milhões de 
emplacamentos por ano. O patamar, segundo ele, só seria alcançado com condições 

adequadas de renda, crédito, perspectiva de emprego e crescimento do PIB e 
garantiria ao Brasil índice de habitantes por veículo próximo do de países 
desenvolvidos.  

 

Ipiranga terá recarga de bateria para carros BMW 

09/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O Grupo BMW e a Ipiranga firmaram uma parceria exclusiva a fim de instalar pontos 
de recarga para automóveis elétricos e híbridos plug-in da marca alemã. O acordo 

prevê a colocação até o fim do ano de 50 unidades do i Wallbox Pro, a nova versão do 
dispositivo de carregamento BMW.  
 

O primeiro carregador em um posto Ipiranga começa a funcionar na terça-feira, 9 de 
agosto, na Avenida das Américas, 3.201, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Postos de 

outras quatro capitais deverão receber o carregador de baterias BMW até setembro.  
 
Com o novo i Wallbox Pro é possível recarregar um veículo BMW i grátis e em menos 

tempo. Em uma rápida parada é possível obter energia suficiente para percorrer 25 
quilômetros. Para carregar 100% da bateria de um BMW i8 utilizando o i Wallbox Pro 

são necessárias duas horas e meia. No caso do i3, a carga completa leva até três horas 
e quarenta e cinco minutos.  

 
O novo i Wallbox também pode ser comprado na rede BMW por R$ 8.638. Ele vem 
com tela de cristal líquido de sete polegadas sensível ao toque e permite obter 

informações da recarga em andamento e detalhes de ciclos anteriores.  
 

Com a instalação de opcionais o i Wallbox Pro pode ser utilizado com gerenciador de 
energia da residência e configurado para recarga sustentável se houver painéis de 
energia solar no local. Também pode ser integrado à internet com conexão wifi e a 

sistemas de automação residencial.  
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24417/ipiranga-tera-recarga-de-bateria-para-carros-bmw


Dow amplia foco no setor automotivo 

09/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Adesivo da colagem de vidros: um dos principais produtos fornecidos pela Dow para o 

setor automotivo 
 
A Dow elegeu o setor automotivo com um dos seus principais focos de expansão dos 

negócios nos próximos anos e vem ampliando os tipos e volumes de fornecimento para 
fabricantes de veículos e autopeças, aproveitando-se especialmente do aumento da 

demanda por novos materiais que trazem melhor acabamento e mais leveza.  
 
O crescimento não vem só da divisão automotiva em si, que fornece adesivos, 

poliuretano (espumas) e fluídos, mas também de outras unidades do grupo, como a 
de plásticos de alto desempenho, que vem elevando as vendas de elastômeros como 

insumo para a fabricação de peças de borracha e de compostos especiais de 
polipropileno.  
 

“A maioria dos novos projetos de veículos tem maior uso de elastômeros e estamos 
nos beneficiando desta demanda”, conta sem revelar números Marcello Mori, diretor 

comercial da divisão de elastômeros, elétrica e telecomunicações da Dow América 
Latina.  
 

Ele explica que fornece dois tipos do insumo, ambos importados de fábricas nos 
Estados Unidos, que são entregues a elaboradores de compostos químicos vendidos a 

empresas de autopeças. Um deles, chamado Engage, é usado para dar flexibilidade a 
peças plásticas, como para-choques, ou para conferir textura emborrachada de 
painéis.  

 
O outro elastômero comercializado pela Dow é o Nordel, que integra a composição de 

mangueiras de borracha e vedações de portas. 
 
Mori diz que a procura por esses elastômeros também tem crescido no Brasil, 

especialmente em novos veículos: “São projetos que começaram a ser desenvolvidos 
há cerca de dois anos e que agora começam a ser introduzidos no mercado, com 

impacto positivo para nós”, explica. “Existe também uma maior demanda por 
nacionalização de peças e isso aumenta a demanda pelo insumo para fabricação local”, 

acrescenta.  
 
DIVISÃO AUTOMOTIVA 

 
Na sua divisão automotiva, a Dow a empresa tem se beneficiado da maior demanda 

por materiais mais leves e novas técnicas construtivas dos veículos. Um dos produtos 
com procura crescente são os adesivos estruturais, que podem substituir a soldagem. 
 

 “A necessidade de baixar o peso levou muitos fabricantes a usar aços de alta 
resistência em chamas mais finas, que não podem ser aquecidas porque perdem a 

têmpera. Então está se usando adesivos epóxi para unir essas partes”, explica 
Leonardo Censoni, diretor comercial da Dow Automotive Systems América do Sul.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24416/dow-amplia-foco-no-setor-automotivo


A empresa também produz adesivo para unir borracha e metal, usado em coxins, por 
exemplo.  
 

Outro adesivo que passou a ser amplamente usado pela indústria é a cola para vidros 
automotivos, que a Dow produz em uma fábrica exclusiva para o produto em 

Pindamonhangaba (SP) e fornece tanto diretamente às montadoras como para o 
mercado de reposição.  

 
Além de adesivos, a divisão automotiva também fornece no Brasil espumas de 
poliuretano para bancos a partir de uma fábrica em Jundiaí (SP), e importa fluídos 

para freios e ar-condicionado.  
 

Uma nova frente de negócios está sendo aberta com o desenvolvimento de compósitos 
de fibra de carbono, que podem substituir chapas de metal com maior leveza e 
resistência. “Ainda existe muito campo a avançar no setor automotivo”, avalia 

Censoni.  
 

EXPANSÃO DO PORTFÓLIO 
O portfólio destinado ao setor automotivo da Dow tende a crescer nos próximos anos 
com os movimentos que têm sido feitos pela empresa. Recentemente a Dow adquiriu 

da Corning o controle total da Dow Corning, que produz silicones usados por 
fabricantes de veículos.  

 
Mais recentemente, em julho passado, foi anunciada a fusão da Dow com a DuPont, 
que também mantém amplo leque de materiais fornecidos à indústria automotiva, o 

que deverá ampliar o portfólio de fornecimento ao setor, pois as empresas têm 
produtos complementares.  

 
O negócio deve ser concluído até o fim do ano e as duas futuras sócias já divulgaram 
que pretendem separar os negócios de agricultura, ciências de materiais e de produtos 

especializados em três empresas independentes. 
 

Vendas de veículos importados caem 43,6% até julho 

09/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

As vendas de veículos importados tiveram nova queda: com pouco mais de 21,5 mil 
unidades emplacadas entre janeiro e julho, o segmento viu os negócios caírem 43,6% 
na comparação com igual intervalo do ano passado, quando o volume foi de 37,1 mil, 

segundo os dados divulgados pelas associadas à Abeifa, que reúne importadores e 
fabricantes. 

 
Com este volume, a participação da Abeifa no mercado total de veículos durante o 
acumulado dos sete meses do ano fechou em 1,91%.  

 
As associadas são Aston Martin, BMW, BYD, Chery, Ferrari, Geely, JAC Motors, Jaguar, 

Kia, Lamborghini, Land Rover, Lifan, Maserati, Mini, Porsche, Rolls Royce, Suzuki e 
Volvo Cars. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24413/vendas-de-veiculos-importados-caem-436-ate-julho


Considerando o desempenho em julho, o resultado ficou 19,7% acima do verificado 
em junho, passando de 2,7 mil para 3,3 mil veículos licenciados, marcando este como 
o segundo mês consecutivo de alta. Contudo, o volume de julho ficou 37,1% abaixo 

do resultado de mesmo mês de 2015, quando as marcas licenciaram 5,3 mil veículos 
novos. 

 
 “Apesar da representatividade muito pequena no País, este é um mercado que não 

se pode ignorar, mas estamos travados por causa do limite da cota [de importação]”, 
afirma José Luiz Gandini, presidente da Abeifa.  
 

O executivo avalia que a alta do dólar e os 30 pontos porcentuais a mais aplicados no 
IPI para as empresas importadoras têm impedido o avanço do segmento:  

 
“Reconhecemos que a crise de confiança dos consumidores tem prejudicado a venda 
de veículos novos como um todo, mas no caso dos importados, se não estivéssemos 

contingenciados pelas cotas sobre as quais não incidem os 30 pontos do IPI, 
certamente teríamos recuperado parcela importante das perdas do primeiro 

semestre”, afirma Gandini. 
 
O executivo conta que esteve reunido com representantes do atual governo interino, 

além de ministros do MDIC e da Fazenda, a fim de reverter a legislação do IPI maior: 
“Ficou claro da parte de deles que há um entendimento de que o IPI maior para 

importados é um equívoco. Desde que reassumi a Abeifa, em abril, estou pleiteando 
isonomia: o carro importado já paga a penalidade de não ser produzido aqui com o 
imposto de importação, que é 35%. Se já paga, tem que ter isonomia, tem que ser 

considerado e tratado como um carro nacional, não pode pagar nada mais adicional”, 
defende. 

 
Sobre a alta apurada em julho, o executivo aponta que se trata de uma situação 
pontual: “Este crescimento é resultado do volume maior de emplacamentos da Kia, 

que puxou as vendas totais no mês passado, por causa do lançamento do novo 
Sportage”, explica. “No total, a Abeifa teve cerca de 500 carros licenciados a mais em 

julho na comparação com junho, dos quais cerca de 400 sob o chapéu da Kia. Se não 
fosse isso, as vendas de julho ficariam estáveis”. 
 

Apesar disso, Gandini, que é presidente da Kia no Brasil, acredita que este resultado 
não vá se repetir nos próximos meses. “Só a Kia cresceu 58% em julho sobre julho, 

tendo o Sportage sido responsável por 47,1% deste volume.  
 
Foi o melhor mês que tivemos no ano, mas são números que não serão eternizados. 

Adiantamos a cota a qual temos direito e sobre a qual não incide os 30 pontos 
porcentuais a mais de IPI para trazer o novo Sportage, mas com o dólar acima de R$ 

3, fica impossível importar veículos fora da cota”. 
 

Gandini acredita em uma pequena melhora do desempenho nos próximos meses, 
baseado no leve avanço da média diária das vendas no mercado geral de veículos, que 
subiu de 7,5 mil unidades por dia útil em junho para 8,3 mil unidades/dia útil em julho.  

 
Ele elege três fatores que podem contribuir com este cenário desejado pela associação 

para o segundo semestre: “Em primeiro lugar, há uma mudança de ânimo, 
considerando a confiança dos empresários; há um pensamento coletivo de que ‘as 
coisas agora vão melhorar’.  

 
Em segundo, a taxa de câmbio com o dólar diminuindo ajuda como um todo e, por 

fim, o clima que já se criou no País, de que há um foco nas mudanças. Contudo, 
enquanto não se resolver a questão política, nada acontece. Após a definição desse 
quadro, espero conseguir algo melhor para o nosso setor”, conclui. 

 



Volkswagen cancela contratos com Grupo Prevent 

09/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Volkswagen do Brasil rescindiu os contratos com as empresas do Grupo Prevent, 
que frequentemente vem interrompendo o fornecimento de peças em resposta a 
pedidos não atendidos pela montadora de aumento de preços. Por causa disso a 

produção foi novamente paralisada esta semana e já teria resultado, segundo a VW, 
em mais de 120 dias parados no somatório de três unidades da montadora desde o 

ano passado.  
 
A Volkswagen também vai à Justiça requerer os ferramentais de sua propriedade que 

se encontram em fábricas do grupo. A retomada desses equipamentos permitirá o 
restabelecimento da produção, interrompida em São Bernardo do Campo, Taubaté 

(SP) e São José dos Pinhais (PR).  
 
Esse período de transição obrigou a Volkswagen a antecipar para agosto as férias 

coletivas anteriormente planejadas para outubro. O recesso terá três a quatro 
semanas para a maioria dos funcionários, até que a produção dessas peças seja 

retomada por novos fornecedores.  
 
A Keiper Metalls do Brasil, que faz parte do Grupo Prevent, chamou a decisão de 

arbitrária e unilateral: “Esse anúncio nos pegou de surpresa, visto que ao longo dos 
últimos meses nossa diretoria tem se encontrado regularmente com a diretoria da 

Volkswagen para identificarmos e assegurarmos um denominador comum que 
atendesse as nossas demandas e proteger a integridade da nossa empresa, com o 
único propósito de continuarmos o fornecimento à Volkswagen regularmente, que é o 

nosso objetivo”, afirma o advogado do grupo, Cesar Hipólito Pereira.  
 

Segundo a empresa, as negociações mais recentes indicavam a proximidade de 
fechamento de um acordo com a montadora. 
 

Em Taubaté (SP), a produção foi suspensa entre os dias 8 e 12 de agosto e o início 
das férias coletivas de 4 mil trabalhadores está marcado para o dia 15, com retorno a 

partir de 5 de setembro. A fábrica de São José dos Pinhais está parada desde 27 de 
julho.  

 
Deveria voltar a produzir na segunda-feira, 8, o que não ocorreu. Entre os dias 10 e 
12, um grupo de metalúrgicos vai montar um lote de 120 unidades de modelos Audi, 

mas a partir de 15 de agosto 2,6 mil funcionários estarão em férias coletivas durante 
30 dias, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Com isso ficará 

parada toda a produção das linhas VW Fox e Golf, mais os Audi A3 sedã e Q3.  
 
A unidade de São Bernardo do Campo, responsável pela montagem de Saveiro, Jetta 

e Gol, também interrompeu a produção por falta de componentes, mas o início das 
férias coletivas de 5 mil trabalhadores passa a valer em 16 de agosto. A montadora 

estima que 100 mil carros deixaram de ser fabricados como consequência das falhas 
do Grupo Prevent. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24414/volkswagen-cancela-contratos-com-grupo-prevent


Com as três unidades de montagem de veículos paradas, a fábrica de motores em São 
Carlos (SP) também antecipou as férias coletivas e 80% de seus trabalhadores ficarão 
sem trabalhar por 20 dias a partir de 16 de agosto. 

 

Engenharia automotiva discute rumos da eficiência energética no Brasil 

09/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Enquanto o Inovar-Auto, a política industrial do governo para o setor automotivo 

aplicada de 2013 a 2017, caminha para seu último ano de vigência, a eficiência 
energética dos veículos vendidos no Brasil emerge como principal resultado a ser 
medido ao fim de programa, e servirá de base para a possível continuação do projeto. 

Este será o tema central das palestras e painéis do 24º Simea (Simpósio Internacional 
de Engenharia Automotiva), que este ano acontece nos dias 5 e 6 de setembro em 

São Paulo.  
 
“As palestras e debates devem apresentar uma visão geral da evolução do modelo de 

eficiência energética adotada para veículos no Brasil a partir de 2012, e também abrir 
uma janela para o futuro dessa política após o fim do Inovar-Auto, em 2017”, explica 

o coordenador do evento, Rogério Gonçalves, consultor sênior de produtos da 
Petrobras e diretor de combustíveis da AEA (Associação de Engenharia Automotiva), 
que promove anualmente o Simea.  

 
Com 80 associados entre fabricantes de veículos, autopeças e fornecedores de 

insumos, a AEA faz a interlocução técnica entre a indústria e o governo para 
formulação de políticas e legislações para o setor, sobre temas como emissões de 
poluentes, inspeção veicular e manutenção. 

 
“Temos sido cada vez mais consultados como um órgão independente para elaboração 

de programas e regulação, pois levamos o ponto de vista de toda a cadeia produtiva, 
não só das montadoras”, diz Gonçalves. No Simea, ele avalia que muitos dos debates 
servirão de base para futuros programas industriais. “Temos uma programação 

bastante robusta para isso este ano”, destaca. 
 

Dois painéis de debates vão discutir as soluções tecnológicas para elevar a eficiência 
energética dos veículos sob dois pontos de vista. No dia 5 de setembro, no painel 

“Novas Tecnologias de Motores”, diretores de engenharia e pesquisa e 
desenvolvimento de empresas como Magneti Marelli, Mahle, Bosch e BMW vão falar 
sobre a evolução dos motores e sua visão sobre o Inovar-Auto.  

 
No dia seguinte será a vez de engenheiros da Afton, Michelin, FCA e ZF trazerem à 

tona os outros elementos que influenciam a economia de combustível e redução de 
emissões, como transmissões, pneus, aerodinâmica e combustíveis.  
 

O Simea também terá cinco palestras, sendo que na primeira delas o governo vai 
apresentar sua visão sobre o Inovar-Auto e seus resultados. A palestrante será 

Margarete Gandini, diretora do departamento de equipamentos de transporte do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MDIC.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24412/engenharia-automotiva-discute-rumos-da-eficiencia-energetica-no-brasil


A visão econômica sobre o tema da eficiência energética veicular será apresentada 
pelo consultor Stephan Keese, da Roland Berger. Na sequência, Gianni Lopez, diretor 
do Centro Mario Molina do Chile, falará sobre os exemplos de programas de eficiência 

já adotados em diversos países.  
 

As palestras do segundo dia do Simea vão abordar o cenário futuro da eficiência 
energética veicular. Keijiro Takai, que lidera a equipe de assuntos governamentais e 

regulação de emissões de poluentes da Toyota, irá abordar as tendências conhecidas 
e a importância da previsibilidade para a adoção de políticas viáveis, enquanto o 
pesquisador William Wills, coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Maio 

Ambiente (Lima) da UFRJ, falará sobre o possível futuro dos programas de redução de 
consumo e emissões no Brasil.  

 
Além das palestras e painéis centrais, o Simea também terá este ano 60 sessões 
técnicas, com apresentações de trabalhos de engenheiros do setor. A AEA estima 

receber cerca de 1,2 mil participantes no evento que acontecerá no Centro de 
Convenções Rebouças, em São Paulo. Mais informações e a programação completa 

podem ser encontradas no site www.simea.org.br/2016. 
 

Carro autônomo precisa de direção legal para avançar 

09/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O primeiro passo para criar um mercado, mesmo incipiente, de carros autônomos foi 
dado recentemente pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário 
(NHTSA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.  

 
A agência do governo americano admitiu que o próprio veículo possa ser o “motorista” 

e não apenas um ser dotado de braços, pernas e cérebro, em resposta à consulta do 
Goggle, um dos interessados em conhecer o pensamento oficial a respeito.  
 

Entretanto, há necessidade de se modificar o código de trânsito e isso, decerto, vai 
demorar. Entre outras questões está quem responsabilizar em caso de acidente: o 

dono do carro ou o fabricante.  
 

Algo delicado, inclusive para o Google, cujo carro de testes, em fevereiro último na 
Califórnia, raspou a lateral de um ônibus a 5 km/h e ninguém se feriu. Tratou-se da 
primeira colisão com “culpa” do sistema autônomo.  

 
Outros 17 acidentes aconteceram desde 2009, em 3,4 milhões de quilômetros 

rodados, quando outros veículos abalroaram o modelo de teste por não captarem as 
manobras de segurança do automóvel do gigante da informática.  
 

Com o avanço da conectividade entre carros e vias não há dúvidas de que os acidentes 
cairão drasticamente, embora sem certeza de que todas as combinações possíveis de 

situações de risco estejam contempladas. Talvez seja necessário introduzir a chamada 
inteligência artificial, algo que ainda divide a opinião de cientistas em amplos debates.  
 

 

http://www.simea.org.br/2016/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24411/carro-autonomo-precisa-de-direcao-legal-para-avancar


Mais próximo da realidade estão os ADAS (sigla em inglês para sistemas avançados 
de assistência ao motorista). Eles já permitem condução semiautônoma no tráfego de 
cidades e estradas, apesar de obrigar pelo menos uma mão no volante a intervalos 

regulares para que o sistema interprete a presença do motorista.  
 

Um dos maiores especialistas mundiais no assunto é Lothar Groesch, que trabalha há 
mais de 40 anos em engenharia de segurança para indústrias, governos e como 

professor universitário.  
 
“As pessoas estão mais interessadas em aproveitar o tempo de direção para interagir 

por diversas mídias. Se precisar supervisionar o carro há certa frustração. O único 
meio de resolver o dilema é aperfeiçoar ao máximo a confiabilidade e a robustez dos 

ADAS, pois os sistemas ainda não podem lidar com uma plêiade de situações 
perigosas. Os fabricantes terão de se responsabilizar por acidentes no modo autônomo 
ou aceitar as sanções legislativas decorrentes. Se não, o sonho do trânsito livre de 

acidentes pode se tornar um pesadelo”, alerta Groesch.  
 

Tudo indica que a direção totalmente autônoma ainda vai demorar. Também parece 
arriscado a convivência com veículos convencionais em vias comuns. Mais factíveis 
são ambientes segregados – avenidas expressas e estradas – em que toda a 

infraestrutura é projetada para integrar meios de transporte autônomos.  
 

Em algum momento haverá definições. O processo está sendo acelerado por empresas 
como Uber, que já testa um Ford Fusion autônomo, e a concorrente Lyft, que recebeu 
injeção de capital por parte da GM. Para o Google ficou a alternativa recente com a 

FCA, sem efeito vinculante entre os dois grupos. Outros conglomerados 
automobilísticos partem para soluções próprias. Permanece ainda o mistério sobre os 

próximos passos da Apple. 
 

Cummins abre novo CT em Goiânia 
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A Cummins Brasil e a Distribuidora Cummins Centro-Oeste (DCCO) inauguraram o 
Centro de Treinamento da Universidade Cummins, em Goiânia (GO), como extensão 

aos trabalhos já realizados na fábrica de Guarulhos (SP), com foco na ampliação da 
competência da rede de revendedores em todo o Brasil.  
 

A Cummins espera atender as regiões Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste a partir 
da estrutura de Goiânia.  

 
As instalações têm 245 metros quadrados, capacidade para 35 pessoas e conta com 
motores-escola mecânicos e eletrônicos de diversos modelos. Com a nova sede a 

Cummins amplia a capacitação tanto da rede de distribuidores como dos 
concessionários de caminhões e máquinas.  

 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24410/-cummins-abre-novo-ct-em-goiania


Setor de autopeças tem recorde de pedidos de recuperação judicial 

09/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

Assim como o setor automotivo em geral, a indústria de autopeças pode estar perto 
do ponto de virada que marcaria o início de uma lenta recuperação. Esta é a opinião 

de Dan Iochpe, presidente do Sindipeças desde março deste ano. A questão, no 
entanto, é que este processo não acontece sem deixar danos para trás. 

 
 “Em 2016 já batemos o recorde de pedidos de recuperação judicial no setor. Foram 
30, número maior do que o total do ano passado”, declarou em entrevista exclusiva à 

Automotive Business. 
 

Para ele, a crise atual é a pior da história da indústria automotiva brasileira. O motivo 
não é o tamanho do tombo do mercado e da produção, mas sim a dimensão das 
projeções frustradas. 

 
 “É justamente essa quebra da expectativa e a realização dos investimentos, 

treinamento da força de trabalho, preparação dos equipamentos e ferramentais. 
Quando a gente fala da ociosidade não temos o que fazer com a capacidade produtiva. 
Há uma perda de valor colossal que provavelmente jamais será recuperada”, aponta.  

 
O dado mais recente do Sindipeças, de junho, mostra que 51% do potencial produtivo 

do setor de autopeças está ocioso, nível recorde. O executivo conta que há um esforço 
importante do Sindipeças e das empresas para elevar o volume de exportações. 
Apesar de ainda não refletir no faturamento internacional, a desvalorização do real em 

relação ao dólar ajuda nesse processo.  
 

“Muitas empresas aproveitaram para oferecer preços mais baixos lá fora e reconquistar 
mercados que já tinham perdido”, aponta. “É bom a gente depender menos do 
mercado brasileiro e ter maior participação no mercado mundial.”  

 
Ainda que as vendas internacionais evoluam, ele acredita que uma recuperação 

consistente só acontecerá se for acompanhada de melhora das condições econômicas 
no Brasil.  
 

“Não haverá demanda para veículos descasada do crescimento macroeconômico”, 
avalia. Segundo ele, o País só deve alcançar novamente o patamar recorde registrado 

em 2013, de 3,7 milhões de veículos produzidos naquele ano, entre 2023 e 2024. 
“Essa é a expectativa de uma recuperação a passos lentos. Pode acontecer alguma 
mudança que acelere o processo”, estima Iochpe. 

 
Ele diz que o potencial do mercado local ainda maior, de entre 5 e 6 milhões de 

emplacamentos por ano. O patamar, segundo ele, só seria alcançado com condições 
adequadas de renda, crédito, perspectiva de emprego e crescimento do PIB e 

garantiria ao Brasil índice de habitantes por veículo próximo do de países 
desenvolvidos. 
 

Embraer anuncia plano de demissão voluntária em suas fábricas no Brasil 

09/08/2016 – Fonte: CIMM 

 
A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) anunciou nesta segunda-feira (8) que 
vai adotar um plano de desligamento voluntário (PDV) para funcionários das unidades 

do Brasil, como uma das medidas que visam à redução de custos, informou a empresa. 
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, os trabalhadores 

das fábricas foram informados hoje do plano, mas sem detalhes, o que devem 
questionar em reunião na próxima quarta-feira (10). 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14615-setor-de-autopecas-tem-recorde-de-pedidos-de-recuperacao-judicial
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14614-embraer-anuncia-plano-de-demissao-voluntaria-em-suas-fabricas-no-brasil


“Em razão do cenário desafiador observado no mercado aeroespacial global, a Embraer 
reduziu suas estimativas de entrega de aeronaves e de resultados para o ano, 
conforme foi informado na divulgação de resultados do segundo trimestre, no último 

dia 29 de julho”, diz nota divulgada pela empresa, que adotará outras medidas para 
reduzir custos em todas “suas unidades e negócios globalmente”. 

 
Segundo a Embraer, todas as definições sobre o PDV ainda estão em estudo e serão 

divulgadas ao término do processo, que deve durar algumas semanas. “A companhia 
entende que o PDV dá a oportunidade de decisão ao funcionário”. 
 

Para o sindicato, o total que a empresa pretende economizar está relacionado ao valor 
de possível multa referente à investigação de propina denunciada em 2010 pelo 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O sindicato diz que a Embraer quer 
economizar US$ 200 milhões, valor idêntico ao que consta como provisionado no 
balanço do segundo trimestre deste ano. 

 
“O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos ressalta que não apoia o PDV 

ou qualquer outra medida que penalize os trabalhadores”, afirma, em nota, o 
sindicato. “A Embraer não pode jogar a conta desse caso de corrupção nas costas dos 
trabalhadores. É preciso que a denúncia seja minuciosamente investigada e que, se o 

crime for comprovado, os responsáveis sejam punidos e os prejuízos, ressarcidos”, diz 
nota assinada pelo vice-presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos, Herbert 

Claros da Silva. 
 
Sobre essa relação, a Embraer informou que pretende economizar US$ 200 milhões 

ao ano, com o PDV e outras reduções de custo, devido à conjuntura econômica, até 
que a situação financeira da empresa se estabilize. Essa economia deve se estender 

pelos próximos anos. Além disso, a empresa sustenta que o valor não tem relação 
com o provisionamento em seu balanço, o qual está previsto para pagamento de um 
possível acordo com a Justiça norte-americana, sendo somente uma parcela de US$ 

200 milhões. 
 

Negociação 
A Embraer diz que recebeu, em setembro de 2010, uma intimação da Securities and 
Exchange Commission, equivalente à Comissão de Valores Mobiliário no Brasil – e 

questionamentos correlatos do U. S. Department of Justice, que é o Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos, relativos à possibilidade de descumprimento do U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) em algumas vendas de aeronaves fora do Brasil. 
FCPA é uma lei norte-americana referente a práticas de corrupção no exterior. 
 

Com o objetivo de encerrar tais procedimentos investigativos, mediante possível 
acordo, a Embraer começou discussões com o Departamento de Justiça em maio do 

ano passado.  
 

“Em 2016, as negociações com as autoridades americanas progrediram 
significativamente ao ponto em que a Embraer fez uma provisão para perdas de US$ 
200 milhões no trimestre encerrado em 30 de junho de 2016 refletindo o provável 

desfecho de tais negociações”, destaca nota da empresa. 
 

A quantia, no entanto, não tem relação com a economia a ser alcançada com o PDV, 
alega a empresa, ao ressaltar que o montante de tal provisão é somente uma 
estimativa e que não foi ainda finalmente determinado. 

 
 

 
 
 

 



Artigo: A história de um otimista que preferiu manter a empresa e perder 

dinheiro 

09/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O pequeno industrial BS, iniciais fictícias, recusou-se a vender a sua fábrica no fim do 

ano passado. Ele é desses brasileiros nacionalistas, que vibra com conquistas nos 
negócios, nos esportes e em qualquer outra área. Está, por exemplo, empolgado com 

os Jogos Olímpicos do Rio.  
 
BS poderia ter embolsado R$ 10 milhões à vista, limpos, e saído do difícil mercado de 

peças de aço. Mas ele preferiu ficar.  
 

Dias atrás, olhos arregalados, BS leu um caderno especial publicado pela Folha que 
mostrava os resultados dos fundos de investimentos no primeiro semestre. Alguns 
fundos multimercado, aqueles que aplicam os recursos captados em vários segmentos, 

seja de renda fixa ou variável, renderam até 50% nos primeiros seis meses do ano.  
 

BS fez rapidamente o cálculo de cabeça. Se tivesse vendido a fábrica pelos R$ 10 
milhões que lhe foram oferecidos e aplicado o dinheiro num fundo desses, teria ganho 
uns R$ 5 milhões no semestre, sem ter de discutir preços com fornecedores e clientes, 

sem burocracias contábeis e tributárias, sem problemas trabalhistas, sem ter de 
suplicar por boa vontade nos bancos credores.  

 
Mesmo que tivesse sido rigorosamente conservador e aplicado em um fundo de renda 
fixa, teria ganho pelo menos uns R$ 600 mil no semestre, sem nenhum esforço ou 

desgaste.  
 

Caderno da Folha na mão, BS ficou meio deprimido com essas contas e esses 
pensamentos. No semestre, o faturamento de sua fábrica caiu cerca de 30% em 
relação ao mesmo período do ano passado e quase 50% na comparação com 2014. 

Em dois anos, seu negócio virou metade do que era. Está quase sem caixa, endividado, 
paga taxas de mais de 40% ao ano por empréstimos de capital de giro e, no semestre 

passado, operou com prejuízo.  
 

"Como é possível ganhar tanto dinheiro com investimentos financeiros num momento 
de crise tão grave e recessão tão profunda?", pensa BS, batendo com as costas da 
mão na página da Folha.  

 
E reconhece que talvez tenha cometido um erro, quatro anos atrás, quando usou mais 

de R$ 1 milhão do caixa da empresa para comprar uma máquina nova e aumentar a 
produção. Bem que a moça do financeiro, meio de brincadeira, havia alertado: "Se o 
dinheiro fosse meu, punha tudo no Tesouro Direto".  

 
Mas BS é teimoso. Vive dizendo que o futuro do país está na produção, e não na 

especulação financeira. "Veja o que acontece na agricultura, estamos produzindo e 
alimentando o mundo", diz. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2016/08/1800599-a-historia-de-um-otimista-que-preferiu-manter-a-empresa-e-perder-dinheiro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2016/08/1800599-a-historia-de-um-otimista-que-preferiu-manter-a-empresa-e-perder-dinheiro.shtml


 Ele não sabe se, a esta altura, ainda vão lhe fazer oferta de compra de sua fábrica, 
mas, se algum interessado aparecer, vai recursar de novo.  
 

Outro dia, ele leu na imprensa que a Fiat do Brasil tem falta de esferas de rolimãs na 
linha de montagem de automóveis.  

 
Algumas fábricas fecharam no país, e a montadora tem de importar da Alemanha 

contêineres inteiros com essas bolinhas de aço, um produto muito simples, que pode 
ser produzido em qualquer esquina e que faz BS lembrar do tempo em que, menino, 
descia ladeiras da zona norte de São Paulo sentado em seu carrinho de rolimã.  

 
BS tem certeza de que as coisas não vão continuar como estão e, mais cedo ou mais 

tarde, a maré vai virar para o lado dos que investem para produzir e criar empregos. 
BS é um otimista.  
 

(Benjamin Steibruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do conselho 
de administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 

 

Importações de minério de ferro pela China atingem máxima de 2016 

09/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
As importações de minério de ferro pela China subiram 8,3% em julho ante o mês 

anterior para tocar seu segundo maior volume da história, mostraram dados 
alfandegários nesta segunda-feira, uma vez que a demanda pela matéria-prima no 
principal comprador mundial continuou forte.  

 
As remessas subiram para 88,4 milhões de toneladas em julho, a máxima desde 

dezembro e alta de 2,7% com relação a um ano atrás, mostraram dados.  
 
De janeiro a julho, as importações subiram 8,1% ante o mesmo período no ano 

anterior para 582,05 milhões de toneladas.  
 

"Eu não estou muito surpreso porque muitos fornecedores estrangeiros quiseram 
aumentar suas remessas para tomar vantagem da recuperação de preços", disse Helen 

Lau, analista da Argonaut Securities em Hong Kong.  
 
"As importações devem ficar por volta desses níveis nos próximos meses, a não ser 

que o preço aumente para entre US$ 65 e US$ 70, o que poderia encorajar a produção 
doméstica."  

 
Um aumento de 30% nos preços do aço desde o fim de maio levou as usinas de aço 
chinesas a manterem a produção em alta e a estocar o minério, apesar do aumento 

nos estoques domésticos.  
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1800475-importacoes-de-minerio-de-ferro-pela-china-atingem-maxima-de-2016.shtml


Presidentes de Federações se reúnem em Curitiba 

09/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
 

Um dos pontos discutidos foi a criação de uma associação nacional das federações de 
contabilistas. 

  
Na sexta-feira passada, aconteceu na capital paranaense o encontro dos presidentes 
das Federações de Contabilistas, reunindo representantes de Santa Catarina, Paraná, 

Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O presidente da Fecontesc, Tadeu Oneda, 
esteve presente. 

 
Para maior expressão nacional, um dos principais pontos discutidos foi a criação de 
uma associação nacional das federações de contabilistas. Na opinião dos presidentes 

da Fecon/MG, Renato Nerio Pavione, e da Fecontesc, Tadeu Oneda os contadores 
precisam de maior representação nacional. Pavione citou como modelo a Associação 

Nacional de Presidentes de Juntas Comerciais (ANPREJ). “Se tivermos algum problema 
com SPED por exemplo levaríamos esta questão para esta nossa associação resolver”, 
defendeu o presidente da FeconMG. 

 
Em referência a representação nacional o presidente da Fecopar, Divanzir Chiminacio, 

destacou que a CNPL quando acionada representa os interesses dos contabilistas. “Na 
questão e discussão da permanência dos técnicos em contabilidade, por exemplo, a 
CNPL defendeu a posição das federações pela não extinção”, destacou Divanzir. 

 
“Os sindicatos de contabilistas atuam no município, as federações no estado e 

nacionalmente somos representados pela CNPL porém esta entidade representa mais 
de 50 profissões e não especificamente nós, os profissionais da contabilidade”, justifica 

a criação de uma associação contabilista o presidente da FECONMG. 
 
Tadeu Oneda também ressaltou a necessidade de maior espaço para reivindicações e 

visibilidade das Federações e da classe contábil nacionalmente. O presidente da 
Fecontesc sugeriu para próxima reunião um escopo da organização e discussão desta 

associação. A proposta desta associação, segundo Oneda é trabalhar, em parceria com 
a CNPL. 
 

A reunião serviu para a troca de experiências em relação à cobrança da contribuição 
sindical, principal fonte de receita das entidades, com o objetivo de melhorar cada vez 

mais o atendimento oferecido aos profissionais da contabilidade, dirimindo suas 
dúvidas e conscientizando sobre a importância do correto recolhimento. 
 

Também foi tema do encontro, o resultado da pesquisa de satisfação realizada entre 
os participantes do XXXV Enercon, realizado dias 1º e 2 de julho em Florianópolis, bem 

como a programação do próximo encontro, que deve acontecer no Rio de Janeiro, em 
2018. 
 

 
 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/presidentes-de-federacoes-se-reunem-em-curitiba/
http://portalcontabilsc.com.br/wp-content/uploads/2016/08/reuni%C3%A3o.png


 Confirma abaixo outros assuntos em pauta: 
 

 Debate sobre a obrigatoriedade da participação dos profissionais de 

Contabilidade em cursos de qualificação anual, conforme norma do CFC, assim 
como a possibilidade das Federações firmar parcerias para oferecer cursos que 

atendam a essa exigência. 
 Troca de experiências quanto a oferta de planos de saúde e possível ação 

conjunta das Federações nesta área. 
 A Fecontesc pediu apoio às demais Federações à candidatura de Balneário 

Camboriú como sede do Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 2020. A 

cidade-sede será definida durante a 20ª edição do Congresso que acontece de 
11 a 14 de setembro, em Fortaleza. O evento é realizado de quatro em quatro 

anos. Por unanimidade, as Federações acataram o pedido de Santa Catarina. 
 Para o presidente Tadeu Oneda, a reunião serviu para unir ainda mais as 

Federações, unificando propostas e fortalecendo a representatividade de cada 

entidade. 
 

JOCOBRAS 
Simultaneamente ao encontro dos presidentes, houve uma outra reunião com 
responsáveis esportivos das Federações de Contabilistas que discutiu mudanças no 

regulamento do Jogos dos Contabilistas Brasileiros – Jocobras.  
 

Entre as principais mudanças foram incluídas mais modalidades: o atletismo (corrida 
de rua de 5km), truco, tênis de mesa e futebol master (acima de 50 anos). 
 

As mudanças valem em caráter definitivo para a próxima edição em 2018, que deve 
acontecer em Santa Catarina. 

 
Pela Fecontesc participaram desta reunião o diretor Financeiro, Renato Calda, o diretor 
de Eventos Esportivos. Rodrigo Rhenius de Oliveira, e a secretária executiva Maria 

Cristina Knolseisen. 
 

Lista negra do INPI mostra fraudadores de registro 

09/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
 

Falsos agentes praticam cobranças indevidas e abordam possíveis clientes de forma 
intimidadora/ Foto: Divulgação 
 

O INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mantém em seu site uma lista 
negra com mais de 100 empresas e organizações que costumam lesar empresários 

com cobranças indevidas relacionadas ao registro de marcas e patentes. 
Por isso é bom sempre consultar essa lista quando houver alguma abordagem. 
 

Uma dessas empresas, a Diretoria Marcas e Patentes, está assediando empresas de 
SC. 

 
De acordo com o INPI, os falsos agentes praticam cobranças indevidas e abordam 
possíveis clientes de forma intimidadora. Em geral, informam que existe outra 

empresa pretendendo registrar a marca do reclamante.  
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/lista-negra-do-inpi-mostra-fraudadores-de-registro/


Alguns falsamente ameaçam a “interrupção do processo” de registro. Outros fraudam 
a publicação da Revista da Propriedade Industrial (RPI). 
 

Exportações do campo caíram 14,2% em julho 

09/08/2016 – Fonte: Inda 

 
A receita com as exportações do agronegócio brasileiro caiu 14,2% em julho ante o 

mesmo mês de 2015, para US$ 7,81 bilhões, conforme dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex/Mdic) compilados pelo Ministério da Agricultura. A queda se 
deveu à redução do faturamento com os embarques do complexo soja, carnes e café, 

principalmente. 
 

As importações do setor no mês passado tiveram queda menor, de 0,6%, na 
comparação com julho de 2015, para US$ 1,14 bilhão, segundo o ministério. 
 

Os embarques do complexo soja (grão, farelo e óleo) recuaram 22,6% na comparação 
anual, para US$ 3,04 bilhões. Essa redução foi reflexo da diminuição de 29,2% do 

volume exportado. Já o preço médio na exportação de soja e derivados aumentou 
9,3%. 
 

A receita com as carnes somou US$ 1,18 bilhão, 19,6% a menos do que em julho de 
2015. "A redução ocorreu em função da queda quase generalizada na quantidade 

exportada e, também, da diminuição do preço médio de exportação", segundo nota 
do ministério. 
 

Já o complexo sucroalcooleiro teve alta de 41,1% na receita com exportações em 
julho, para US$ 1,17 bilhão. Houve aumento na quantidade embarcada (22,3%) e no 

preço médio de exportação (15,3%). 
 
No acumulado de janeiro a julho, as exportações do agronegócio somaram US$ 52,82 

bilhões, alta de 0,9% sobre igual intervalo de 2015. As importações do setor caíram 
11,8% no período, para US$ 7,24 bilhões no período. Com isso, o saldo da balança 

comercial do agronegócio ficou em US$ 45,58 bilhões. 
 

Novo código pode atrair investimentos 

09/08/2016 – Fonte: Inda 
 

O recém-nomeado ministro de Minas Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou ontem, 
durante evento em Belo Horizonte, que, passado o período de eleições municipais, 
pretende dar maior celeridade à aprovação do novo Código da Mineração para 

estimular a retomada de investimentos no setor.  
 

Uma das alternativas, segundo o ministro, é a de desmembrar a proposta em alguns 
temas para o processo ganhar velocidade e já algumas definições, favorecendo a 

retomada da confiança de investidores. 
 
“Nossa expectativa, e já conversei com o presidente Michel Temer e com alguns 

parlamentares que dialogam mais diretamente sobre o tema, é de que logo após o 
processo eleitoral, quando o Parlamento voltar com as atividades a pleno vapor, 

possamos retomar a discussão e dar celeridade à tramitação desse projeto”, afirmou 
o ministro. 
 

Segundo ele, uma série de alternativas está sendo estudada para dar maior agilidade 
à aprovação da nova legislação da mineração. “Uma delas é dividir os temas para 

poder avançar porque o setor tem 100% dos aportes privados e, se começarmos a ter 
algumas definições, podemos ver a retomada dos investimentos”, disse. 

http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=24491
http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=24483


Coelho Filho destacou que, desde que a proposta do novo marco da mineração chegou 
ao Congresso e foi engavetada, a insegurança jurídica para investir no setor aumentou 
muito. Segundo ele, a situação se agravou com a crise econômica e com a perda de 

credibilidade no País. 
 

“Quem acompanha os números de investimento da mineração brasileira pode ver que 
desde que a nova proposta chegou à Câmara os investimentos têm caído”, disse. 

Segundo ele, a queda no volume de investimentos do setor nos últimos anos chega 
entre 10% e 15% ao ano. 
 

“Dentro do projeto existem a questão da criação da agência reguladora, do novo marco 
regulatório, do reajuste das alíquotas da Cfem (Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais) e uma série de questões. O que estamos 
conversando com o setor é achar alternativas para acelerar a tramitação do projeto. 
Estados como Minas, Pará e outros estão sendo prejudicados por esta falta de 

definição”, lamentou. 
 

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), José Fernando Coura, 
antes de definir o novo marco regulatório do setor, o País precisa resolver outros 
problemas. “O Brasil tem alguns eventos políticos que precisam acontecer: reforma 

tributária, trabalhista, da Previdência, renegociação das dívidas dos estados, gastos 
públicos. Tem tanta demanda que acho que (o novo código) é um tema importante, 

mas que não é relevante na sociedade”, pontuou. 
 
Premissas - Por outro lado, Coura defendeu que a nova legislação da mineração deve 

ter três premissas: respeito aos contratos; atratividade para investimentos; e 
segurança jurídica. “A indefinição do novo código não é impeditivo de crescimento da 

atividade, mas é evidente que cria insegurança”, completou. 
 
O Ibram, em parceria com o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais 

(Sindiextra), com Sindicato nacional da Indústria de Extração do Ferro e Metais Básicos 
(Sinferbase) e com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou ontem um estudo que 

mostrou um retrato do setor até 2013. 
 
Conforme a pesquisa, em 2013, a indústria extrativa mineral de Minas Gerais, 

excluindo petróleo e gás natural, representava 24% do Produto Interno Bruto (PIB) 
industrial do Estado e 8% do PIB estadual global. 

 
De acordo com o presidente do Ibram, os números mantiveram-se inalterados até 
hoje porque, apesar dos preços terem despencado, o volume de produção aumentou 

e o câmbio favoreceu os resultados porque o dólar se valorizou frente ao real e as 
commodities minerais são precificadas na moeda norte-americana. 

 
“Houve um momento de queda acentuada dos preços internacionais e nós não 

estávamos preparados, mas a curva já está virando e as empresas já tomaram as 
providências, já ajustaram suas operações”, explicou. O presidente do Ibram projeta 
um empate na produção mineral deste ano no País em comparação com 2015 e, para 

2017, a previsão é de um crescimento de 5%. 
 

Samarco – Sobre o acidente provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, em 
Mariana (região Central), da Samarco Mineração, em novembro do ano passado, Coura 
sustentou que “cabe à empresa tomar as responsabilidades e responder pelo que 

aconteceu”. 
 

Entretanto, o dirigente afirmou que a tragédia afeta o setor como um todo. “Isso afeta 
a empresa e o setor, mas queremos construir uma ideia que aquele fato se reporta à 
empresa Samarco e cabe a ela responder.  

 



Queremos construir uma mineração cada vez mais efetiva, com maior sustentabilidade 
ambiental, com responsabilidade, função social e competitiva”, afirmou. 
 

No entanto, Coura passou a bola para o poder público. “É necessário uma atuação 
mais forte do poder público. Só acredito que vamos ter qualquer atividade industrial, 

especialmente a mineração, com leis fortes, exigentes e muita fiscalização e 
acompanhamento”, concluiu. 

 

Setor de mineração espera expansão de 5% em 2017, apesar da crise 

09/08/2016 – Fonte: O Estado de Minas 

 
Empresas enxergam reação e preveem encerrar o ano com resultado 

semelhante a 2015, enquanto governo alerta para necessidade de recuperar 
investimentos, em queda de 15% 

 

Queda no preço do minério de ferro no mercado internacional, retração no consumo 
brasileiro de bens minerais em geral, indústrias paralisadas e o maior acidente 

ambiental da história. Os últimos anos não foram fáceis para a mineração brasileira – 
setor do qual a economia de Minas Gerais depende e é referência – e, agora, a área é 

alvo de divergências entre governo e empresas quanto aos efeitos da crise.  
 

As mineradoras, representadas pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), já 
trabalham com a perspectiva de encerrar 2016 no mesmo patamar que a atividade 
tinha em 2015, segundo o presidente da instituição, José Fernando Coura.  

 
Se houver investimentos em infraestrutura, ele está convencido de que o setor voltará 

a crescer até 5% em 2017.  
 
Do ponto de vista do governo, a preocupação é com a redução sistemática de capital 

novo no setor, que garante bons resultados à balança comercial brasileira. 
 

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, disse nessa segunda-feira, em Belo 
Horizonte, que, por ano, o segmento vem colecionando quedas de mais de 15% em 
investimentos e que, dos quase 12 milhões de desempregados no país, grande parte 

reflete as dispensas na mineração. 
 

No mesmo evento do qual participou o ministro, o presidente do Ibram, José Fernando 
Coura, informou que o setor não vive um mau momento e considerou a tragédia do 
rompimento da barragem de Fundão, da Samarco Mineração, em Mariana, na Região 

Central do estado, um acidente pontual.  
 

 
Desastre em barragem de Mariana teve grande impacto na economia em Minas (foto: 
Leandro Couri/EM/D.A Press)  
 

Ele afirmou que em 2017 o setor deverá crescer até 5%. Além disso, o esperado Marco 
Regulatório para a mineração, segundo ele, não é relevante no momento. 

Os dois pontos de vista sobre um setor que representa 8% do Produto Interno Bruto 
(PIB, o conjunto da produção de bens e serviços no estado) ficaram evidentes durante 
o lançamento do estudo Panorama da mineração em Minas Gerais, com dados 
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compilados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV/IBRE).  
 

Embora o levantamento mostre números significativos para o segmento, como os 60 
mil empregos formais gerados pela mineração entre os anos de 2010 e 2013, os dados 

são referentes somente aos últimos três anos, excluindo aí o período do agravamento 
da crise econômica e a tragédia da barragem do Fundão, em Mariana, ambos em 2015.  

 
“O estudo se baseia em séries históricas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O país é muito ruim em estatística e o que tinha de substancial era 

até 2013. Mas vamos fazer uma segunda fase dele”, comentou Fernando Coura. 
 

Segundo o presidente do Ibram, todos os últimos entraves pelos quais a mineração 
vem passando não foram suficientes para prejudicá-la. “A participação de 8% no PIB 
continua”, garantiu, justificando que o preço do minério de ferro, carro-chefe da 

produção brasileira, é flutuante e que o país aumentou a sua produção.  
 

Segundo Coura, a crise de 2008 teve mais impacto do que a de 2015 sobre a atividade 
e, atualmente, as empresas já ajustaram suas operações. “Dentro do setor industrial, 
foi o que menos sofreu. Além disso, houve a alta do dólar, o que ajudou o setor. E não 

houve uma avalanche no desemprego.”  
 

 
Exploração de ferro em Ouro Preto: Ibram prevê estagnação neste ano e recuperação 
em 2017 (foto: Ivson Miranda/Divulgação)  

 
Sobre o ocorrido em Mariana – houve vazamento de 55 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos da exploração de minério de ferro da mineradora Samarco, tirando a vida de 
19 pessoas –, Coura analisou como um caso referente a uma determinada empresa. 

“É um avião da companhia que caiu”, disse.  
 
Retração nos resultados 

A tragédia, no entanto, além das vítimas, afetou o resultado da indústria em Minas.  
 

Em junho, a Fundação João Pinheiro divulgou dados mostrando que o PIB de Minas 
Gerais caiu 5,6% no primeiro trimestre de 2016, frente ao mesmo período de 2015, 
sob pressão do mau resultado da indústria.  

 
A retração do setor foi de 4,2% de janeiro a março, influenciada pela queda da 

indústria extrativa, com reflexo direto do rompimento da barragem de Fundão da 
Samarco, e a consequente suspensão das atividades da empresa, que é 
essencialmente exportadora de minério de ferro. 

 
Ainda com visão otimista, Coura afirmou que, na pior das hipóteses, a mineração 

fechará 2016 com números parecidos aos de 2015. “Se houver uma retomada na 
infraestrutura, poderemos crescer até 5% em 2017”, apostou.  
 

Porém, de acordo com o ministro Fernando Coelho, o setor precisa de investidores 
para se recuperar. “Estamos vendo países como a Argentina, Peru, Chile e Colômbia 



ganhando espaço e passando na nossa frente. É preciso voltar a atrair investimentos 
para o país”, afirmou.  
 

Ele analisou que a crise econômica, em 2015, e “a brutal queda no preço do minério” 
contribuíram para a queda nos investimentos do setor. “O desaquecimento da 

economia em todos os setores impactou a mineração. Por ano, estamos tendo queda 
superior a 15% nos investimentos, que têm um saldo positivo na balança comercial”, 

disse. 
 
O ministro ressaltou que a retomada da mineração vai depender da criação de 

ambiente atrativo para os investidores privados, o que vai ser definido depois do 
processo eleitoral. “Não temos o dado certo de quanto foram os demitidos na área, 

mas com esses 12 milhões de desempregados no país, um setor que emprega como 
a mineração certamente foi um dos mais afetados em Minas”, concluiu. 
 

 
Governo quer acelerar regulação  

Encaminhado ao Congresso em 2013, o projeto do novo Marco Regulatório da 
Mineração ainda está em discussão.  
 

O documento visa atualizar o marco vigente, que é de 1967, aumentar as receitas do 
governo federal e modernizar a relação entre as empresas e o setor público.  

 
Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, a definição das mudanças pode 
ser a salvação para o setor. O fato de o projeto estar há alguns anos no Congresso, 

de acordo com ele, vem causando insegurança jurídica em investidores. “Desde que o 
marco chegou à Câmara dos Deputados, o número de investimentos na mineração 

tem caído no país”, disse. 
 
A intenção, de acordo com o ministro, é acelerar a tramitação do projeto, uma vez 

que “diversos estados brasileiros estão sendo prejudicados por falta de definição”. 
“Estamos ouvindo as grandes e pequenas empresas da mineração sobre o que pode 

ser feito do ponto de vista regulatório. Precisamos criar investimentos e atrair 
investidores para o país”, afirma. 
 

José Fernando Coura, presidente do Ibram, ressaltou que mudanças são bem-vindas, 
mas que alguns eventos políticos precisam ocorrer, como as reformas tributária, 

previdenciária e trabalhista.  
 
“Tem tanta demanda que esse (o marco regulatório) é um tema importante, mas não 

relevante para a sociedade. Ele não é um impeditivo de crescimento da atividade, ele 
cria uma insegurança jurídica”, afirmou, enumerando as principais políticas públicas 

para o setor. “Respeito aos contratos; um marco com bastante atratividade, como 
informação geológica e geofísica, e, principalmente, garantia e respeito para que se 

tenham condições jurídicas nos investimentos”, destacou. (LE) 
 
Fôlego baixo 

O Brasil registrou, de janeiro a julho, 1.098 pedidos de recuperação judicial de 
empresas, 75,1% a mais do que as 627 solicitações apresentadas no mesmo período 

de 2015, apontou o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações. Em julho, 
as recuperações judiciais subiram 4,2% ante junho e avançaram 29,6% na 
comparação com  idêntico mês do ano passado. As falências apresentaram 1.058 

pedidos no país nos primeiros sete meses do ano, aumento de 9% em relação aos 
mesmos sete meses de 2015. De acordo com a consultoria Serasa Experian, há sinais 

de leve melhora da economia, mas ainda pesam sobre as empresas o fraco nível de 
atividade no país e os juros altos no sistema de crédito financeiro.  
 



Exportadores brasileiros apontam maiores desafios para vender no exterior 

09/08/2016 – Fonte: O Estado de Minas 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Custo do transporte e altas tarifas alfandegárias representam, hoje, os 
maiores entraves. O câmbio não apareceu entre as 10 principais dificuldades 

 
Máquinas e equipamentos lideram em receita dos embarques para exportação no 

Brasil (foto: Nilson Konrad/Divulgação)  
 
Não basta ter o produto que agrada o cliente, é preciso ter preço competitivo, 

desembaraço ágil nos embarques, previsibilidade.  
 

Estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a 
Fundação Getulio Vargas (FGV) apurou junto a 20.322 empresas brasileiras que 
exportaram em 2015 os principais desafios das vendas ao mercado internacional.  

 
O transporte, manuseio de cargas e as tarifas alfandegárias foram os principais 

desafios apontados pelos exportadores brasileiros, independente do porte da empresa 
ou de sua localização geográfica. 
 

Na corrida de obstáculos, o câmbio, tão apontado como redutor das exportações, não 
entrou nas 10 dificuldades mais citadas pelos exportadores ouvidos no estudo 

“Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras.”  
 
A taxa de câmbio ficou em 12º lugar e os tributos na 17ª posição, colocando em xeque 

a morosidade aduaneira e alfandegária, além de acender um alerta para a burocracia 
que atrasa e encarece os embarques. 

 
Participação no PIB  
O percentual das exportações brasileiras em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) é 

baixo, principalmente se comparado ao de outros países, o que limita a recuperação 
econômica do Brasil pela via das exportações.  

 
De acordo com dados do Banco Mundial, as exportações brasileiras de bens e serviços 

representam apenas 12% do PIB, ao passo que a média mundial é 30%, valor que 
não se altera muito em economias emergentes ou menos desenvolvidas.  
 

Outro dado preocupante é que o Brasil contribui com apenas 1,2% do volume mundial 
de exportações de bens, valor que cai para 0,7% se apenas os manufaturados forem 

considerados. 
 
Os exportadores indicaram 62 entraves ao comércio numa escala de 1 a 5, sendo que 

1 indicava que o entrave era pouco crítico e 5 que o entrave era muito crítico.  
 

De acordo com a pesquisa, entraves na logística, burocracia e custos alfandegários 
são os maiores desafios às exportações. O custo do transporte, por exemplo, recebeu 
nota 3,61; as tarifas cobradas por portos e aeroportos, 3,44, e a baixa ação do governo 

em superar as barreiras à exportação ficou com 3,23. 
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Ao mesmo tempo, entre as empresas pesquisadas, a Receita Federal e o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) foram os órgãos que apareceram em 
primeiro lugar como aqueles que mais impactam negativamente a dinâmica das 

exportações.  
 

Frederico Martini atua há mais de 20 anos no comércio internacional. Diretor comercial 
da empresa de logística alemã Kuehne + Nagel (KN) ele e acredita que para reduzir o 

custo do transporte e as tarifas alfandegárias, que impactam no chamado custo Brasil, 
um dos caminhos é a promoção de maior concorrência entre os prestadores de 
serviços, como ocorre em aeroportos internacionais onde no momento de embarque 

da carga a margem para negociação é maior, abrindo possibilidade para redução de 
custos com armazenagem, por exemplo. 

 
Em nota, o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Carlos Abijaodi, disse que os 
10 entraves mais críticos foram considerados por exportadores de todas as regiões do 

país. O que muda é o grau da dificuldade. “No Nordeste, os exportadores são mais 
afetados pelos elevados juros para o financiamento da produção. No Centro-Oeste, a 

situação das rodovias é o maior problema”, avalia Abijaodi. 
 

Aneel propõe reajuste de 0,37% nas tarifas da CEB em 4º ciclo de revisão 

09/08/2016 – Fonte: O Estado de Minas 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs nesta terça-feira, 9, um reajuste 
médio de 0,37% nas tarifas da CEB. Para consumidores conectados à alta tensão, 
haveria um aumento de 3,83%, e para a baixa tensão, queda de 1,39%. 

 
A proposta diz respeito ao quarto ciclo de revisão tarifária periódica, processo realizado 

pela Aneel de quatro em quatro anos com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos. 
 

Os índices ficarão em audiência pública entre os dias 10 de agosto e 12 de setembro. 
Se aprovado, o reajuste terá validade a partir de 22 de outubro. A CEB atende a cerca 

de 1 milhão de unidades consumidoras no Distrito Federal.  
 

Indicador de Emprego cresce em julho e vai a maior nível desde 2014, diz 
FGV 

09/08/2016 – Fonte: O Estado de Minas 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 6,9 pontos em julho ante 
junho, para o 89,1 pontos, maior nível desde março de 2014 (quando estava em 89,2 

pontos). Foi o quinto avanço consecutivo no indicador, segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 

 
A média móvel trimestral do IAEmp subiu 4,2 pontos, "sinalizando aceleração da 

tendência de atenuação do ritmo de queda do total de pessoal ocupado na economia 
brasileira nos próximos meses", avaliou a FGV, em nota. 
 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 0,8 ponto na passagem de 
junho para julho, alcançando 96,8 pontos. A média móvel trimestral, entretanto, 

registrou alta de 0,4 ponto, "mostrando certa estabilização da taxa de desemprego 
nos últimos meses", ressaltou a entidade. 
 

"Os dois indicadores de mercado de trabalho refletem uma situação relativamente 
distinta. O IAEmp sugere recuperação à frente, puxado pelo otimismo com a situação 

dos negócios da indústria”.  
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“Os trabalhadores, no entanto, ainda não observam, no presente momento, uma 
melhora no mercado de trabalho", afirmou Fernando de Holanda Barbosa Filho, 
economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. "O 

comportamento dos índices sugere que a consolidação de um cenário de maior 
atividade econômica poderá ser convertido em melhora do mercado do trabalho nos 

próximos meses, ainda que em ritmo mais lento", complementou. 
 

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 
sobre a situação presente do mercado de trabalho.  

 
Já o IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da 

Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é 
antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.  
 

Governo determina revisão de auxílios-doença e aposentadorias por 

invalidez 

09/08/2016 – Fonte: Notícias do Senado 
 
Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5) determina a 

realização pelo INSS de perícias com beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez. A ideia do governo é reduzir gastos da Previdência em mais de R$ 6 

bilhões por ano. A revisão dos benefícios já estava prevista na Medida Provisória 
739/2016, em análise no Congresso Nacional. O senador Paulo Paim (PT-RS) critica a 
determinação do governo e pede a rejeição da medida provisória. Detalhes na 

reportagem de Hebert Madeira, da Rádio Senado. 
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