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Quinta-feira 

 SEMINÁRIO ARGENTINA: ECONOMIA, POLÍTICA E OPORTUNIDADES 

 BOSCH QUER CORTAR 366 VAGAS EM PDV NA FÁBRICA DE CURITIBA 

 SETOR INDUSTRIAL DÁ BOAS OPORTUNIDADES PARA QUEM SONHA COM NEGÓCIO 

PRÓPRIO 

 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DO INSS PODE DEMORAR ATÉ DOIS ANOS 

 EMPRESÁRIOS PEDEM SIMPLIFICAÇÃO DE IMPOSTOS A MEIRELLES 

 BRASILEIRO JÁ PAGOU R$ 1,2 TRILHÃO EM IMPOSTOS 

 DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA SERÃO PRIVATIZADAS APÓS REVISÃO E REAJUSTE DE 

TARIFAS 

 MEIRELLES DEFENDE PRIVATIZAÇÃO DE ESTATAIS APTAS A SEREM VENDIDAS 

 PRIVATIZAÇÃO DE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA MOBILIZA 

SINDICALISTAS E PARLAMENTARES CONTRÁRIOS 

 MAIS DE 60% DOS BRASILEIROS SÃO CONTRA PRIVATIZAÇÕES 

 EDITORIAL: SINECURA SINDICAL 

 DÍVIDA DAS EMPRESAS APROFUNDA A CRISE ECONÔMICA 

 AJUSTE FISCAL SÓ É ACEITO NA TEORIA, DIZ MANSUETO 

 RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA COMEÇOU ENTRE DEZEMBRO E FEVEREIRO, AFIRMA 

IBGE 

 AÇÃO COLETIVA CONTRA EMBRAER NOS EUA FOI AJUIZADA POR ESCRITÓRIO 

POMERANTZ 

 PARANÁ E SP DETERMINARAM ALTA DO FLUXO TOTAL DE VEÍCULOS EM JULHO, DIZ 

ABCR 

 BNDES DEVE ANUNCIAR SEU PRIMEIRO PREJUÍZO SEMESTRAL DESDE 2003 

 CLIMA ECONÔMICO NO BRASIL SOBE 27 PONTOS NO TRIMESTRE ATÉ JULHO, DIZ 

FGV 

 LUCRO LÍQUIDO DA FRAS-LE CRESCE 10,6% NO 1º SEMESTRE 

 MERCEDES ABRE 2ª SELECTRUCKS NO BRASIL 

 BORGWARNER FAZ CORRENTE DE MOTOR EM ITATIBA 

 LIBRELATO INAUGURA PRIMEIRO POSTO DE AFERIÇÃO EM SC 
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 MAN LATIN AMERICA CONTARÁ COM FÁBRICA DA BMB TAMBÉM NO MÉXICO 

 FIAT JÁ PRODUZ MOBI COM NOVO MOTOR 1.0 DE 3 CILINDROS 

 RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA COMEÇOU ENTRE DEZEMBRO E FEVEREIRO, AFIRMA 

IBGE 

 GERDAU AUMENTA PRODUÇÃO E JÁ VÊ MELHORA NO NÍVEL DA CONFIANÇA DO PAÍS 

 RECEITA DIVULGA NOVA VERSÃO DO PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE 

REGULARIZAÇÃO CAMBIAL 

 LUCRO DA THYSSENKRUPP CAI 34%, A 130 MILHÕES DE EUROS 

 RUMO LOGÍSTICA TEM PREJUÍZO DE R$32,6 MILHÕES NO 2º TRI 

 ISOLUX DIZ ESTAR NEGOCIANDO LINHAS DE ENERGIA NO BRASIL 

 VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS TEM PIOR RESULTADO EM JUNHO DESDE 

2012 

 BANCO DO BRASIL TEM QUEDA DE 18% NO LUCRO DO 2º TRIMESTRE 

 GOVERNO ESTUDA MECANISMOS PARA GARANTIR BOAS PRÁTICAS CONCORRENCIAIS 

EM NOVAS CONCESSÕES 

 QUAL A DIFERENÇA ENTRE INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO? 

 SIMPLES INTERNACIONAL DISPENSA EMPRESA DE LICENÇAS PARA EXPORTAR 

 POR QUE O CONTROLE PATRIMONIAL É IMPORTANTE PARA UMA EMPRESA? 

 VALE DIZ QUE NÃO É VERDADEIRA NOTÍCIA SOBRE VENDA DE PRODUÇÃO FUTURA DE 

MINÉRIO 

 ELIMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE AÇO DA CHINA ESTÁ EM ATRASO 

 MINÉRIO DE FERRO TOCA MÁXIMA DE 2 ANOS NA CHINA COM ALTA DO AÇO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 11/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,136 3,136 

Euro 3,501 3,503 
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Seminário Argentina: Economia, Política e oportunidades 

11/08/2016 – Fonte: FIEP 
 

O SINDIMETAL/PR divulga o evento abaixo: 
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Bosch quer cortar 366 vagas em PDV na fábrica de Curitiba 

11/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 

 
 

 
 

 
 
Está em votação desde quarta-feira (10) à tarde, na fábrica da Bosch da Cidade 

Industrial, um pacote salarial negociado com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba (SMC).  

 
A multinacional – que emprega cerca de 2,1 mil pessoas na produção e no setor 
administrativo – propôs, entre outras medidas, um plano de demissão voluntária para 

366 postos de trabalho que a empresa considera excedentes. 
 

Após a conclusão do PDV, a Bosch se compromete a manter o nível de emprego 
existente em 1.º de abril de 2017 até o fim do acordo coletivo de trabalho, que tem 
duração de três anos.  

 
A companhia também terá de manter em Curitiba as atuais linhas de produtos. 

O compromisso não inclui a linha de bombas injetoras VE (usadas em tratores e 
colheitadeiras), que será transferida para a Índia em 2017. 

 
A votação, que deverá ser concluída nesta quinta (11) por volta das 15 horas, é a 

segunda etapa do processo iniciado na terça-feira (9), quando foi aberta uma 
assembleia on-line.  
 

Por meio de um link na internet, colaboradores sindicalizados puderam votar se 
estavam de acordo com as soluções apresentadas. Segundo o sindicato, 80% dos 

trabalhadores que votaram foram favoráveis à oferta.  
 
Polêmica 

A restrição do voto on-line a funcionários sindicalizados incomodou alguns 
colaboradores, que questionaram a legitimidade da plataforma de votação e 

encararam o procedimento como um possível entrave às negociações. 
 
De acordo com o presidente do sindicato, Sérgio Butka, a decisão deveu-se ao fato de 

que a maior parte dos atingidos pelo PDV estariam na produção e que estes, em sua 
maioria, são vinculados ao sindicato. 

 
“Seria antidemocrático que gente do setor administrativo opinasse em primeira 
instância sobre o melhor para quem está no chão de fábrica”, justificou. 

 
Após a apuração, realizada com a presença da Superintendência Regional do Trabalho, 

do SMC e da própria Bosch, a polêmica foi acertada. Na atual assembleia, todos os 
colaboradores podem participar por meio de voto secreto. 

 
O pacote 
As adesões ao PDV, por ordem de inscrição, poderão ser feitas até fevereiro de 2017. 

Dependendo do tempo de casa e do momento da adesão, o trabalhador que participar 
do plano pode receber de três a seis salários.  
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Em março, a empresa poderá abrir um Plano de Demissão Involuntária (PDI) com 
bonificações menores. 
 

A proposta negociada com o sindicato também abarca a reposição total do índice de 
inflação para salários de até R$ 6,5 mil e um ajuste no Programa de Participação nos 

Lucros e Resultados (PLR), coma extinção de algumas metas estabelecidas pela 
empresa. 

 

Setor industrial dá boas oportunidades para quem sonha com negócio próprio 

11/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O segmento de comércio e serviços costuma ser a primeira opção para quem quer 

investir no próprio negócio. Além de serem setores com maior participação na 
economia, em ambos os casos as informações que envolvem a produção, distribuição 

e gestão do negócio tendem a ser mais acessíveis.  
 
No entanto, mesmo exigindo um esforço maior do empreendedor, o setor industrial 

também pode oferecer oportunidades para quem quer começar a própria empresa. 
 

De acordo com a consultora do Sebrae-PR, Sonia Shimoyama, a indústria é um 
segmento com potencial de mercado maior para quem quer começar um negócio, mas 
que ao mesmo tempo exige um investimento mais alto, uma estrutura de pessoas 

maior e mais competência técnica por parte do empreendedor.  
 

“Não basta apenas ter uma habilidade como em uma prestação de serviço, é preciso 
conhecer todo o processo produtivo para ter um produto de qualidade e um negócio 
competitivo”, afirma. 

 
Essas exigências reduzem a quantidade de novas empresas no mercado, ao mesmo 

tempo que garantem mais força e competitividade para quem já está consolidado.  
 
Dessa forma, desenha-se um mercado com uma menor quantidade de concorrentes, 

e uma competição mais acirrada. A consequência desta concorrência é a dificuldade 
de inserção de uma nova marca no mercado, e a complexidade dos canais de venda e 

distribuição. 
 

No entanto, segundo Shimoyama, apesar das dificuldades em relação aos outros 
setores da economia, o segmento continua atraindo empreendedores que buscam um 
negócio com maior potencial de crescimento, alcance e diferenciação no mercado – 

segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) a indústria 
corresponde a 7,22% das empresas abertas no Brasil, o que corresponde a um 

crescimento de 6,88% em relação ao ano passado. 
 
“Uma pequena indústria não precisa de uma grande linha de produção, o que torna a 

inovação muito mais acessível”, comenta a consultora. 
 

Perfil revolucionário e inquieto também funciona na indústria 
O perfil do empreendedor que busca esse tipo de negócio é o mesmo daqueles que 
criam negócios nos setores de comércio e serviços. Para o professor de 

empreendedorismo e gestão da inovação da Universidade Positivo, Dálcio dos Reis, o 
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perfil revolucionário e inquieto se aplica tanto para o comércio e serviços quanto para 
indústria. 
 

“São as pessoas não acomodadas, que se incomodam com os problemas da sociedade 
e conseguem perceber demandas que nem os consumidores sabem que possuem”, 

explica o professor. 
 

A motivação do empreendedor, no entanto, é o que faz diferença segundo o professor. 
Para ele, o segredo de um negócio bem sucedido é perceber um problema real dos 
consumidores e propor o desenvolvimento de um produto que possa solucioná-lo. 

 
Uma vez que esse objetivo seja atingido, a tendência é que as pessoas se disponham 

a pagar pela solução proposta. 
 
Em todos os setores da economia, prestar atenção às opiniões e percepções dos 

consumidores é fundamental para o desenvolvimento do negócio. Dos Reis explica que 
há uma diferença determinante entre a indústria e os serviços, já que no primeiro caso 

é muito mais complicado manter um contato com o consumidor final. 
 
Sócios criam cervejaria para atender também a produtores caseiros 

A percepção de uma oportunidade de negócio foi justamente o que motivou os sócios 
Francisco Guernieri, Humberto Gonçalves e Richard Buschmann a começarem a 

Cervejaria Bastards Brewery, no início de 2014. 
 
Antes de abrirem a empresa, fazer cervejas era um hobby, que aos poucos foi caindo 

no gosto dos amigos e a fabricação precisou aumentar. “Tentamos terceirizar a 
produção em outras cervejarias da cidade, mas todas estavam ocupadas,” conta 

Guernieri.  
 
“Foi aí que enxergamos a oportunidade de trabalhar nossa marca de cerveja e ainda 

montar uma fábrica que atendesse outros cervejeiros caseiros como a gente.” 
 

Esse modelo de negócio escolhido pelos empreendedores, segundo Guernieri, favorece 
a empresa pois além de poder produzir a sua linha de cervejas, eles ainda têm 
capacidade para receber os chamados cervejeiros “ciganos” – que possuem marca e 

produto, mas não têm o espaço para produzir. Neste caso o fluxo de caixa da cervejaria 
fica mais favorável, já que os “ciganos” pagam de uma só vez o valor total do lote 

produzido. 
 
O modelo de operação alavancou a empresa rapidamente, e em pouco mais de dois 

anos a produção passou de 6 mil litros para pouco mais de 18 mil litros por mês. A 
planta hoje ocupa um barracão de 400 m², com capacidade de armazenamento de 22 

mil litros e de produção mensal de 60 mil litros. 
 

Além dos próprios produtos a Bastards Brewery produz também outras 4 marcas – 
Gobe, Raridade, Jokers e Babuína – que correspondem a cerca de 30% do total 
produzido. 

 
Apesar do rápido crescimento, a jornada dos cervejeiros não foi só de conquistas. De 

acordo com Guernieri, a dificuldade de inserção da marca no mercado, assim como a 
incapacidade de grandes investimentos foram fatores que atrasaram o 
desenvolvimento do negócio. 

 
 “Como não tivemos grandes aportes tínhamos que usar o próprio caixa para reinvestir 

na empresa, e isto atrasou um pouco nosso crescimento”, comenta. 
 
Para o futuro os empreendedores pretendem trabalhar a marca da Bastards Brewery 

junto ao público, e ainda dobrar a capacidade de estocagem sem aumentar a linha 
produtiva– a meta é atingir os 50 mil litros por mês. 



“Nosso objetivo é fornecer ao consumidor uma experiência que vá além da cerveja, 
com outras propostas e outros produtos”, finaliza Guernieri. 
 

Programa de reabilitação do INSS pode demorar até dois anos 

11/08/2016 – Fonte: R7 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) fechou acordo com entidades de ensino 

profissionalizante e rede de varejo para auxiliar na reabilitação dos segurados que 
recebem o auxílio-doença. O programa pode ter uma duração de até dois anos. 
 

Na região de Bauru, no interior de São Paulo, 53 segurados de oito cidades diferentes 
foram incluídos em cursos profissionalizantes com duração que varia de 20 dias (para 

vigilante) a dois anos (para funções técnicas como farmácia e auxiliar de 
enfermagem). 

 
Enquanto estiverem nos cursos, os segurados continuarão recebendo o benefício. Após 
concluída a reabilitação, o segurado deixa de receber o benefício do INSS. 

 
Os cursos iniciados na região de Bauru no final do mês passado são de vigilante, 

farmácia, enfermagem, zeladoria e portaria, assistente administrativo, confeiteiro, 
padeiro, eletricista, mecânico, montagem de computadores, programador de 
produção, soldador, torneiro mecânico e cabeleireiro. 

 
A reabilitação é voltada aos empregados que sofreram acidentes de trabalho e 

precisam voltar à atividade profissional. O auxílio-doença é concedido quanto o 
trabalhador sofre uma doença ou um acidente com um afastamento do emprego 
superior a 15 dias. Não existe prazo máximo para o pagamento, porém, de dois em 

dois anos, é obrigatório um exame de reavaliação.  
 

Em Bauru, o INSS fechou um acordo com a rede de Supermercados Tautes que vai 
treinar alguns segurados nas funções de operador de caixa, empacotador e auxiliar de 
limpeza. O treinamento dura até três meses e o supermercado pode contratar esses 

trabalhadores, no final do período. 
 

A reabilitação de segurados do INSS em redes de supermercados é possível por conta 
de um acordo entre o INSS e a Apas (Associação Paulista de Supermercados), em 
outubro do ano passado. Um projeto piloto foi implantado no início do ano em Marília.  

 
Mudanças 

No começo de julho, o governo interino editou a medida provisória número 739 
alterando as regras de concessão e manutenção do auxílio-doença. Foi estabelecido 
um bônus de R$ 60, por exame, para os médicos peritos que reavaliarem segurados 

que estiverem afastados há mais de dois anos. 
  

O governo quer identificar os segurados que estão recebendo indevidamente a 
aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença. Quem for pego ter o pagamento 
suspenso.  

 

http://noticias.r7.com/economia/programa-de-reabilitacao-do-inss-pode-demorar-ate-dois-anos-11082016


O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, reiterou que 
os principais objetivos da medida são a eficiência administrava e, principalmente, a 
justiça: “Irão receber o benefício os segurados que realmente têm direito”. 

 
 

Confira as respostas para as sete principais dúvidas sobre as mudanças da MP 739: 
 

O que muda nos novos benefícios concedidos por decisão judicial? 
Sempre que possível, a data de término do auxílio-doença deverá ser estabelecida já 
no ato da concessão do benefício (administrativa ou judicial). 

 
Qual o prazo de pagamento dos benefícios concedidos na Justiça sem prazo 

de vencimento? 
É de, no máximo, 120 dias, exceto se o segurado requerer a prorrogação. 
 

Sou aposentado por invalidez há mais de dois anos. Como devo proceder? 
Você deve aguardar a convocação oficial pelo INSS para comparecer à agência e fazer 

a revisão de seu benefício. O INSS deverá indicar data, local e horário. 
 
Recebo auxílio-doença há mais de dois anos. Como devo proceder? 

Para fazer a revisão de seu benefício será necessário aguardar a convocação oficial do 
INSS, que indicará data, local e horário para o comparecimento. 

 
Sou aposentado por invalidez há menos de dois anos. Quando completar os 
dois anos, serei convocado? 

Não necessariamente. Essa convocatória é para revisar benefícios mais antigos 
(estoque), mas todo segurado pode ser chamado a qualquer tempo para revisão. 

 
Recebo auxílio-doença há menos de dois anos. Serei convocado para a 
revisão? 

Não necessariamente. Nesse momento, a revisão será apenas para quem tem 
benefício por incapacidade mantido por mais de dois anos. No entanto, todo segurado 

pode ser chamado a qualquer tempo para revisão. 
 
Quando começam as convocações para a revisão? 

Um ato conjunto dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão e do Desenvolvimento Social e Agrário ainda deverá definir os critérios para 

essa convocação. A expectativa é de que as primeiras convocações comecem ainda no 
segundo semestre. 
 

Empresários pedem simplificação de impostos a Meirelles 

11/08/2016 – Fonte: CIMM 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mesmo considerando impossível a redução de tributos, grupo pede ao governo a 
diminuição da burocracia. Na Câmara, renegociação da dívida dos Estados foi 

aprovada. 
 
Em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Brasília, empresários, 

executivos e acadêmicos do Instituto Talento Brasil defenderam nesta quarta-feira 
(10/8), a simplificação dos impostos no país. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/empresarios-pedem-simplificacao-de-impostos-meirelles/


Segundo o consultor de gestão Vicente Falconi, as empresas têm custo alto para 
conseguir pagar os impostos devido à complexidade dos tributos. 
 

“Um dos empresários disse que só ele tem 29 mil taxas de imposto [de Circulação de 
Mercadorias e Serviços]. Cada estado tem uma taxa para cada produto diferente. Tem 

que ter um quadro enorme de pessoal para cuidar disso tudo”, afirmou. 
 

Falconi disse também que não houve nenhum pedido de diminuição de impostos 
porque o grupo sabe que isso é “impossível”. “O que a gente deseja é: mantenha-se 
o nível de impostos, mas simplifique-se”, completou. 

 
Outro tema tratado na reunião com o ministro, segundo o consultor, foi o projeto que 

define o teto para as despesas federais, além da reforma da Previdência. 
 
“O teto vai viabilizar a reforma fiscal, que é o que o Brasil precisa no momento. E a 

reforma da Previdência é uma coisa que vai ter que acontecer”, disse ele, ao sair do 
Ministério da Fazenda. 

 
RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS APROVADA 
Depois de muitas negociações e da obstrução firme dos partidos de oposição ao 

governo interino, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira 
(10/08) o Projeto de Lei Complementar 257/16, que trata da renegociação das dívidas 

dos estados e do Distrito Federal com a União, alongando o pagamento por até 20 
anos se eles cumprirem medidas de restrição fiscal. 
 

Alguns acordos para alterar o texto foram feitos durante as discussões. O projeto foi 
aprovado por 282 votos a favor, 140 contra e duas abstenções. 

 
Faltam ainda ser votados os destaques e emendas que visam modificar o texto do 
relator, deputado Esperidião Amin (PP-SC). Após concluída a votação na Câmara, o 

projeto será encaminhado para discussão e para votação no Senado Federal. 
 

Dentre os acordos firmados, está o que retira do texto do relator a exigência de que 
os estados e o DF não concedessem reajuste salarial por dois anos aos servidores. 
 

No entanto, permaneceu no texto a exigência de que os gastos primários das unidades 
federadas não ultrapassem o realizado no ano anterior, acrescido da variação da 

inflação medida pelo IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo, também nos dois 
exercícios seguintes à assinatura da renegociação. 
 

Lideranças de partidos da oposição, principalmente do PT, criticaram o principal 
dispositivo do projeto, que é o ajuste fiscal da proposta: o limite de gastos dos estados 

que não poderá ser superior à inflação do ano anterior. 
 

O argumento dos opositores ao governo interino é que a manutenção do teto de gastos 
resultará no congelamento de salários e de investimentos dos estados, e que retirar o 
congelamento dos salários com a manutenção do teto de gastos não vai mudar em 

nada. 
 

Brasileiro já pagou R$ 1,2 trilhão em impostos 

11/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

Nesta quarta-feira (10/08), às 13h45, o Impostômetro da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) chega à marca de R$ 1,2 trilhão. Em 2015, o valor foi registrado 
dois dias antes, em 8 de agosto. Isso mostra que houve queda na arrecadação do 

governo de um ano para outro. 
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/brasileiro-ja-pagou-r-12-trilhao-em-impostos/


“O Impostômetro mostra que a arrecadação continua caindo, em função da recessão 
que atinge a economia. Mesmo assim, ainda é um valor exorbitante”, afirma Alencar 
Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de 

São Paulo. 
 

Distribuidoras de energia serão privatizadas após revisão e reajuste de 

tarifas 

11/08/2016 – Fonte: Agência Brasil 
 
As seis distribuidoras da Eletrobras que não terão concessões renovadas por decisão 

da própria empresa passarão normalmente pelos processos de revisão e de reajustes 
de tarifas nos próximos anos.  

 
Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu 
Rufino, o objetivo é que a privatização das empresas só ocorra depois desses dois 

processos, de modo a garantir que a venda já seja feita com uma tarifa de energia 
realista. 

 
 “Não estamos dizendo que a revisão vai resolver tudo, mas a expectativa é que, 
quando você faz a transferência de controle, especialmente de empresas que não têm 

um bom desempenho sob o ponto de vista econômico-financeiro, o comprador enxerga 
um potencial de melhoria da gestão daquela empresa. É nisso que ele ganha”, disse 

Rufino. 
 
Os reajustes serão aplicados ainda neste ano. A revisão está prevista para agosto do 

ano que vem. 
 

No mês passado, o Conselho de Administração da Eletrobras decidiu reprovar a 
prorrogação das concessões de seis empresas de distribuição do grupo nas regiões 
Norte e Nordeste.  

 
Com isso, as distribuidoras Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Companhia 

Energética de Alagoas (Ceal), Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), Centrais 
Elétricas de Rondônia (Ceron), Boa Vista Energia e Amazonas Distribuidora de Energia 
deverão ser privatizadas até 31 de dezembro de 2017. 

 
A Aneel deverá abrir em duas semanas audiência pública para propor um regulamento 

para estabelecer como as distribuidoras poderão fazer financiamentos, usando, por 
exemplo, recursos do fundo setorial Reserva Global de Reversão (RGR). 
 

Uma das alternativas é que os recursos da RGR sejam repassados diretamente para 
os credores das distribuidoras, como forma de empréstimo. “Nossa ideia é colocar um 

rigor, quase uma exigência de que ela esteja adimplente para liberar o recurso”, 
acrescentou Rufino. 

 
O diretor da Aneel explicou que, se houver necessidade de aumentar os recursos da 
RGR para o ano que vem, devido a essa demanda das distribuidoras, existe a 

possibilidade de ser necessário um aporte, que poderá vir de um aumento nas tarifas. 
 

“Não imagino que seja um volume de recursos que justifique uma revisão 
extraordinária”, afirmou, lembrando que a Aneel ainda não sabe o montante de 
recursos que será necessário. 

 
Segundo Rufino, o desempenho dessas distribuidoras será monitorado de perto pela 

Aneel até a venda delas. “Na visão do governo, a solução virá com a transferência do 
controle. Essa é uma situação precária, provisória. Vamos ter de administrar para não 
piorar a situação e não colocar em risco a prestação do serviço.” 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-08/distribuidoras-de-energia-serao-privatizadas-apos-revisao-e-reajuste-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-08/distribuidoras-de-energia-serao-privatizadas-apos-revisao-e-reajuste-de


O Ministério de Minas e Energia determinou que as próprias empresas ficarão 
responsáveis pela prestação do serviço temporário enquanto a venda das 
distribuidoras não é concluída.  

 
Nesse caso, mesmo sem contrato de concessão, a continuidade do serviço está sujeita 

às mesmas regras, inclusive com previsão de reajustes das tarifas.  
 

Meirelles defende privatização de estatais aptas a serem vendidas 

11/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu nesta quarta-feira (10) que todas 
as empresas estatais que podem ser privatizadas, parcial ou integramente, devem ser 
vendidas. "É muito importante que não se fique com estatais apenas para tê-las dentro 

do Estado. [...]  
 

Estamos discutindo a privatização do IRB (Instituto de Resseguros do Brasil). Devemos 
esperar alguns meses, mas existe uma determinação clara de privatizar", afirmou o 
ministro. 

 
Em almoço com parlamentares, Meirelles disse, ainda, que é necessário melhorar o 

desempenho e a governança das empresas estatais. A Folha de S.Paulo mostrou que, 
na busca de reduzir o rombo das contas públicas no próximo ano, a Fazenda calcula 

que o futuro programa de privatizações e concessões do governo do presidente 
interino Michel Temer irá render entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões ao caixa do 
Tesouro Nacional em 2017.  

 
O governo está montando a lista do que pode ser privatizado e concedido ao setor 

privado, mas já conta com a venda da Caixa Seguridade, IRB, participações da Infraero 
em aeroportos e concessões de rodovias, portos e aeroportos. 
 

No fim de junho, durante reunião com sua equipe, Temer orientou seus ministros a 
levantarem em suas áreas "tudo o que puder ser privatizado e concedido ao setor 

privado".  
 
Na ocasião, no entanto, o governo já havia decidido que não colocaria nada à venda 

antes do julgamento final do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. Só 
depois, caso se confirme a efetivação de Temer, o governo daria o sinal verde nesta 

área. 
 

Privatização de distribuidoras de energia elétrica mobiliza sindicalistas e 
parlamentares contrários 

11/08/2016 – Fonte: Notícias do Senado 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 MPV 735/2016 

 
Representantes e dirigentes sindicais de distribuidoras de energia elétrica, 
acompanhados do deputado Paulão (PT-AL) e do senador Randolfe Rodrigues (Rede-

AP) pediram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, nesta quarta-feira (10), que 

http://www.bemparana.com.br/noticia/458479/meirelles-defende-privatizacao-de-estatais-aptas-a-serem-vendidas
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/10/privatizacao-de-distribuidoras-de-energia-eletrica-mobiliza-sindicalistas-e-parlamentares-contrarios
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ajude a brecar a decisão do governo de privatizar as distribuidoras. O deputado avalia 
o processo como “açodado”. 
 

— Isso dá uma insegurança jurídica e dá uma insegurança social. Por que qual a saída 
que você terá para os servidores? No caso de Alagoas, em torno de 1.200. Fica sem 

perspectiva — disse o deputado, ao questionar também se haveria interesse do capital 
privado de entrar em regiões com “maiores problemas sociais” sem o suporte de uma 

empresa pública. 
 
O caminho para privatização do setor ganhou força no dia 22 de julho, quando os 

acionistas da Eletrobrás decidiram, em assembleia geral, não renovar as concessões 
de seis empresas do Norte e Nordeste: Amazonas Energia, no Amazonas; Eletroacre, 

no Acre; Ceron, em Rondônia; Cepisa, no Piauí; Ceal, em Alagoas; e Boa Vista Energia, 
em Roraima. 
 

Também está em votação, no Congresso Nacional, a Medida Provisória (MPV) 
735/2016, que altera diversas leis do setor elétrico e desburocratizou os leilões de 

desestatização. A medida atinge os processos de venda de todas as distribuidoras da 
Eletrobras, entre elas a Celg-D, de Goiás, cujo leilão está marcado para o dia 19 de 
agosto. 

 
O presidente do Senado propôs o "aprofundamento do debate" e pediu que Paulão e 

Randolfe sejam interlocutores do grupo no Congresso. O senador Hélio José (PMDB-
DF), presidente da comissão mista que analisa a MP 735/2016, participou da reunião 
e adiantou que fará audiências públicas com o ministro de Minas e Energia, Fernando 

Coelho Filho, com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Romeu Donizeti Rufino, e com representantes das entidades de classe. 

 

Mais de 60% dos brasileiros são contra privatizações 

11/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 

 

Pouco mais de 60% dos brasileiros são contra a privatização de empresas e ativos, 
medida vista pelo governo de Michel Temer como importante para sanear as finanças 

públicas e reativar a economia do país. 
 

De acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, 60,6% se opõem à venda 
de estatais, de forma geral. Do total de entrevistados, 33,5% disseram ser favoráveis 
à privatização, e 5,9% não sabem ou não opinaram. 

 
Foram entrevistadas 2.020 pessoas maiores de 16 anos em 158 municípios brasileiros 

entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro é de 2%. 
 
A rejeição é maior quando se trata de empresas conhecidas, como Petrobras, Correios, 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O Paraná Pesquisas fez perguntas 
específicas relativas a essas quatro companhias. 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126236
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mais-de-60-dos-brasileiros-sao-contra-privatizacoes-4cy2jkjkco7modvbzhl6m1l31


Segundo a pesquisa, 62,4% dos brasileiros são contrários à venda dos Correios. No 
caso da Petrobras, o índice sobe para 63,3%. E 67,5% dos entrevistados discordam 
da venda do Banco do Brasil ou da Caixa. 

 
“Essas empresas têm grande apelo popular, grande presença na mídia e são vistas 

pelas pessoas, ao menos num primeiro momento, como vitais para o país. Hoje não 
existe o menor clima para a privatização dessas estatais”, avalia Murilo Hidalgo Lopes 

de Oliveira, diretor do Paraná Pesquisas. 
 
O presidente da Petrobras nomeado por Temer, Pedro Parente, já declarou que não 

existe qualquer plano de se discutir a venda da empresa e que é contra falar em 
privatização da estatal.  

 
Para Oliveira, o governo tende a ter mais sucesso na venda de empresas menos 

conhecidas. Poucos brasileiros sabem que há empresas federais produzindo chips para 
identificação de animais, fios sintéticos ou medicamentos derivados de sangue, por 
exemplo. Boa parte das estatais “nanicas” sempre trabalhou no vermelho. 

 
De 2015 para cá, o que se viu de privatização foi a venda de ativos da Petrobras na 

Argentina, no Chile e na Colômbia, além da venda de parte da Gaspetro e de um bloco 
do pré-sal. Fora protestos de sindicatos de petroleiros e uma ou outra manifestação 
de movimentos sociais, não se viu rejeição mais forte aos negócios já concluídos. 

 
RESULTADOS 

Confira os resultados da pesquisa: 
Contra ou a favor da privatização de:  

 
 
Metodologia: Foram entrevistadas 2.020 pessoas maiores de 16 anos em 158 

municípios brasileiros entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro é de 2%. 
Fonte: Instituto Paraná Pesquisas Infografia: Gazeta do Povo. 

 

Editorial: Sinecura sindical 

11/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Enquanto o país titubeia diante de inadiáveis reformas econômicas, grupos 
organizados apressam-se a preservar —ou até ampliar— seu quinhão de benesses 

estatais. 
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Exemplo inquietante se acha na comissão especial instituída na Câmara dos Deputados 
para "estudar e apresentar propostas com relação ao financiamento da atividade 
sindical", cujo relatório final está prestes a ser aprovado. 

 
Os termos do ato de criação do colegiado mal disfarçam que está em ação um lobby 

que busca dilatar a tributação destinada ao sustento das entidades de representação 
dos trabalhadores. 

 
Orientado por parlamentares ligados ao sindicalismo, o projeto da comissão eleva o 
imposto a ser pago por patrões, autônomos e empregados rurais, enquanto 

assalariados urbanos permaneceriam onerados no montante equivalente a um dia de 
trabalho por ano. 

 
Esse não é, contudo, o pior da derrama. Profissionais e empresas terão de arcar, 
segundo o texto, com outra taxação compulsória, chamada contribuição negocial, 

correspondente a até 1% da remuneração do funcionário ou a três vezes o tributo 
patronal. 

 
Se levadas adiante, tais ideias agravarão as distorções e a complexidade da legislação 
nacional, que já dedica 33 artigos da labiríntica CLT —do art. 578º ao 610º— a 

regulamentar o imposto sindical. 
 

Sua arrecadação carreia cerca de R$ 3 bilhões anuais às mais de 11 mil organizações 
laborais existentes no país. A carga, no entanto, é menos nociva que sua 
obrigatoriedade – da qual nem mesmo os empregados sem filiação a sindicato estão 

poupados.  
 

A regra esdrúxula torna negócio rentável a abertura de entidades de fachada ou de 
representatividade duvidosa, em que dirigentes eleitos por minorias desfrutam de 
receita assegurada. 

 
O estímulo às sinecuras acentua-se com o princípio da unicidade, segundo o qual só 

pode haver uma associação por categoria e base geográfica. Dito de outra maneira, 
ao trabalhador não é dado o direito a alternativas. 
 

Conforme noticiou esta Folha, há sinais de que o governo Michel Temer 
(PMDB) poderia encampar os pleitos sindicais, em troca do apoio a uma reforma 

trabalhista capaz de facilitar os acordos coletivos para redução de salários e 
preservação de empregos. 
 

Seria um erro. A desejável negociação entre capital e trabalho demanda, justamente, 
sindicatos mais legítimos, mantidos por livre escolha de seus representados. 

 

Dívida das empresas aprofunda a crise econômica 

11/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em artigo publicado no jornal "Valor Econômico" em 4/8, o economista Felipe Rezende, 

professor de economia de Hobart e William SmithColleges, é incisivo em atribuir à 
fragilidade financeira do setor privado e ao endividamento excessivo das empresas a 
explicação da crise econômica brasileira atual. Uma recessão de tamanha magnitude, 

como a queda de um avião, costuma ser explicada por um conjunto de fatores. 
 

De fato, os dados do IBGE utilizados pelo economista indicam que os investimentos 
das empresas não financeiras passaram a superar seus lucros retidos já a partir de 
2007, levando ao seu endividamento crescente. Com a queda na lucratividade e a 

frustração das expectativas de retorno para os investimentos realizados, desde 2011, 
a situação financeira das empresas se deteriorou cada vez mais. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1799722-sindicatos-tentam-elevar-imposto-de-patrao-e-empregado.shtml
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Em um quadro muito estudado pelo economista Hyman Minsky, as empresas 
endividadas estariam preocupadas desde então em arcar com seus compromissos 
financeiros e recompor seus balanços, cortando despesas e contribuindo assim para 

aprofundar a crise econômica. "Logo, não deveria causar surpresa a queda dos 
investimentos há dez trimestres consecutivos (...)", conclui Rezende. 

 
Mas e se em 2011, ao invés de realizar um forte ajuste fiscal e elevar o superavit 

primário em 1% do PIB, o governo tivesse mantido a expansão dos investimentos 
públicos que marcou o segundo mandato de Lula? E se o superciclo de valorização das 
commodities não tivesse se encerrado? E se a crise europeia não tivesse contribuído 

para a nova contração do comércio mundial a partir de 2012? 
 

Se as expectativas das empresas para o crescimento da economia, que as levaram a 
investir tanto em 2007, 2008 e 2010, tivessem se concretizado, as empresas não 
teriam nenhuma dificuldade em pagar suas dívidas. Nesse sentido, o endividamento 

excessivo não é exatamente um causador da crise, e sim uma de suas consequências 
e um de seus agravantes. 

 
De todo modo, diante do quadro descrito por Felipe Rezende, fica evidente a sucessão 
de erros de política econômica desde o primeiro mandato de Dilma. Quando as 

empresas buscam reduzir seu grau de endividamento, tentativas de recuperar o 
investimento privado pela redução na taxa de juros ou oferta maior de crédito via 

BNDES mostram-se inócuas. Desonerações tributárias, por outro lado, acabam 
servindo apenas para a recomposição de uma parte dos lucros perdidos, não sendo 
capazes de estimular novos investimentos. 

 
Para piorar, como sugere Rezende, quando o setor privado está cortando 

investimentos para reduzir seu grau de endividamento e o setor público adota 
exatamente a mesma atitude em um ajuste fiscal como o de 2015, a economia entra 
em uma espiral descendente. A única perspectiva de retomada em um cenário como 

esse viria de um crescimento da demanda no resto do mundo, que infelizmente ainda 
patina. 

 
A adoção de uma atitude compensatória –anticíclica– pelo setor público, ou seja, de 
políticas que contribuam para elevar a demanda e gerar fluxo de caixa no setor 

privado, seria a única alternativa.  
O autor sugere, por exemplo, a retomada dos investimentos públicos em infraestrutura 

e do programa Minha Casa, Minha Vida. 
 
Caso se confirme esse diagnóstico, o estabelecimento de um teto para as despesas do 

governo tal qual proposto na PEC 241 poderia prolongar por 20 anos o mau momento 
vivido hoje pela economia brasileira.  

 

Ajuste fiscal só é aceito na teoria, diz Mansueto 

11/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
Entre o melhor da teoria e o mais complicado da prática. É nessa posição que se 

encontram nada menos que a metade dos autores dos artigos que compõem o livro 
Finanças Públicas – Da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade, que será 
lançado nesta quinta-feira, 11, em São Paulo. Dos 10 economistas que assinam artigos 

na publicação, cinco estão próximos ou no centro de decisão do ajuste fiscal.  
 

O livro é organizado por duas referências na área de contas públicas, Felipe Salto, 
assessor econômico do senador José Serra, hoje ministro das Relações Exteriores, e 
Mansueto Almeida, Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ajuste-fiscal-so-e-aceito-na-teoria-diz-mansueto/


Na abertura, a dupla faz a defesa incondicional do ajuste como via para gerar 
crescimento econômico. Mas, quando começaram o livro, não imaginavam que seria 
lançado em meio à maior crise fiscal da história do País, nem que ocupariam os atuais 

cargos.  
 

A ideia da publicação foi de Salto, em 2013, quando estava na Tendências Consultoria. 
“Demoramos para concluir, mas foi até uma sorte, porque sai no melhor momento – 

todos os temas estão no centro da discussão”, diz Salto, que assina o artigo sobre os 
efeitos fiscais das políticas do Banco Central.  
 

Esforço  
Para Mansueto, a publicação é um compêndio sobre caminhos corretos a seguir, mas 

ele reconhece que a sua aplicação exige um esforço descomunal de convencimento. 
“As pessoas em geral, aceitam a tese do ajuste, mas na hora que você vai dando, no 
detalhe, o que é preciso fazer, os grupos de oposição surgem para dar o contra – para 

se ter uma ideia, tem gente que ainda acha que o País não precisa de reforma da 
Previdência”, diz.  

 
A Previdência é uma das maiores preocupações dos economistas e do governo, porque 
seu gasto cresce 4%, acima da inflação todo ano, e consome quase 40% das despesas 

primárias (que não incluem pagamento de juros da dívida).  
 

O secretário até entende que isso seja normal, pois ajustes são dolorosos para todos. 
“A melhor maneira seria haver crescimento econômico, com aumento de receita, mas, 
normalmente, o ajuste exige aumento de impostos e cortes de gastos”, diz Mansueto. 

“O que nos resta é fazer um minucioso e repetitivo trabalho de convencimento, com 
dados e comparações com o que acontece no resto do mundo”, diz ele.  

 
Três outros coautores também estão em posições chaves no governo interino. Hélio 
Martins Tollini, agora assessor do gabinete pessoal do presidente da república, tem 

um capítulo intitulado “Repensando as finanças públicas no Brasil”. Marcos Mendes, 
assessor especial do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, assina dois artigos que, 

por coincidência, estão no centro da polêmica no momento:  
 
“A política de pessoal do governo federal” e “Os conflitos federativos na democracia 

brasileira”. Pedro Jucá, atual subsecretário de Planejamento e Estatísticas Fiscais da 
Secretaria do Tesouro Nacional, trata de um tema mais espinhoso ainda: “O processo 

recente da deterioração das finanças públicas estaduais e as medidas estruturais 
necessárias”.  
 

No prefácio, o economista Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, resume o espírito 
da coletânea. Fala que, se um marciano pousasse na capital federal, não acreditaria 

na desordem econômica que veria. Mas, ao final, Bacha diz que a convicção dos textos 
e de seus autores podem ser um prenúncio de que tempos mais equilibrados estão 

por vir: 
 
“As receitas que apresentam são sensatas e qualificadas.Dão-nos a esperança de que, 

na próxima vez que um marciano aterrissar em Brasília, poderá encontrar um País 
com as contas públicas em ordem, pronto para voltar a crescer.  

 

Recuperação da indústria começou entre dezembro e fevereiro, afirma IBGE 

11/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
A composição regional do avanço da produção industrial em junho corrobora o 
movimento de recuperação dos níveis mais baixos da atividade, registrados na virada 

de 2015 para 2016: enquanto alguns Estados atingiram os níveis mais baixos em 
dezembro de 2015 e vêm se recuperando a partir daíoutros começaram esse processo 

mais recentemente.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/recuperacao-da-industria-comecou-entre-dezembro-e-fevereiro-afirma-ibge/


“É uma recuperação recente, mas muito mais em função de um passado reprimido do 
que de uma recuperação de fato da atividade industrial”, afirmou nesta quarta-feira, 
10, Rodrigo Lobo, economista da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  
 

É o fato de alguns Estados terem começado a se recuperar mais tarde que explica 
algumas fortes altas, na passagem de maio para junho. Os avanços mais intensos na 

margem ocorreram no Rio de Janeiro (5,7%), Santa Catarina (5,4%), Pará (4,9%) e 
Rio Grande do Sul (4,6%). Segundo Lobo, Rio e Santa Catarina registraram o ponto 
mais baixo do nível de produção em fevereiro último, enquanto a indústria gaúcha fez 

o mesmo em abril.  
 

Já São Paulo atingiu esse ponto mais baixo em dezembro de 2015. De lá para cá, 
registrou altas na comparação dessazonalizada com o mês imediatamente anterior em 
quatro dos seis primeiros meses do ano.  

 
O fato de a recuperação ter começado antes ajuda a explicar a alta de 1,5% na 

produção da indústria paulista na passagem de maio para junho, mais perto da alta 
de 1,1% registrada na indústria nacional como um todo, de acordo com Lobo. 
 

Ação coletiva contra Embraer nos EUA foi ajuizada por escritório Pomerantz 

11/08/2016 – Fonte: Paraná Online  

 
O escritório de advocacia norte-americano Pomerantz LLP foi o responsável por ajuizar 
a ação coletiva (Class action) contra a Embraer perante um tribunal federal de Nova 

York.  
 

Encabeçada pelo investidor Manidhar Kukkadapu, a ação busca representar os 
compradores de ADRs da Embraer entre 16 de abril de 2012 e 28 de julho de 2016 
que estejam procurando reparações ligadas a uma possível violação, por parte da 

companhia brasileira, das leis do mercado dos Estados Unidos em função de práticas 
de corrupção.  

 
A ação coletiva acusa a Embraer de não revelar ou passar informações falsas e/ou 
enganosas a respeito de supostos pagamentos de suborno, por parte da empresa 

brasileira, para autoridades da República Dominicana, de modo a assegurar contratos 
para a venda de aeronaves.  

 
Além disso, o documento também acusa o ex-diretor-presidente e atual diretor-
executivo da Embraer, Frederico Curado, de estar ciente do suposto esquema de 

pagamento de propinas.  
 

Por fim, a ação afirma que as consequências previsíveis dessa conduta custariam à 
Embraer “centenas de milhões de dólares” e que, como resultado dessa conduta, as 
informações quanto às operações, negócios e perspectivas da companhia brasileira 

eram falsos ou poderiam induzir a conclusões precipitadas.  
 

A Embraer informou na manhã desta quarta-feira, 10, ter tomado conhecimento de 
uma ação coletiva nos EUA sobre “supostos danos sofridos em razão de declarações 
alegadamente enganosas da companhia”, mas disse que ainda não havia sido citada 

nem tinha informações suficientes para avaliar “a relevância financeira da demanda”.  
 

No fato relevante, afirmou que irá se defender nos autos da ação “no momento 
oportuno”. 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/acao-coletiva-contra-embraer-nos-eua-foi-ajuizada-por-escritorio-pomerantz/


Paraná e SP determinaram alta do fluxo total de veículos em julho, diz ABCR 

11/08/2016 – Fonte: Paraná Online  
 

O crescimento de 2,3% do fluxo total de veículos pelas estradas pedagiadas em julho, 
comparativamente a junho, descontados os efeitos sazonais, foi determinado pelas 

expansões de 2,8% nas passagens de veículos pelas praças de pedágios nas estradas 
paranaenses e de 2,7% nas estradas paulistas. Os dados foram divulgados nesta 
quarta-feira, 10, pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e 

pela Tendências Consultoria Integrada.  
 

O aumento do movimento nas estradas do Paraná no mês passado, segundo a ABCR, 
foi determinado pelo crescimento de 6,2% no fluxo dos veículos leves. No caso dos 
pesados, houve queda de 1,5%.  

 
Os dados estão livres dos efeitos sazonais. Na comparação de julho com o mesmo mês 

no ano passado, o índice total do Estado do Paraná aumentou 0,7%. O fluxo de 
veículos leves cresceu 4,4%, enquanto o fluxo de pesados registrou queda de 5,8%.  
 

Nos últimos 12 meses, o fluxo total nas estradas paranaenses recuou 2,2%. 
Considerando essa mesma base de comparação, o fluxo de leves e pesados 

registraram queda de 2,9% e 0,9%, respectivamente. Por fim, no acumulado do ano, 
o fluxo total registrou queda de 1,5% no Paraná. O fluxo de veículos leves recuou 

2,1% e o de pesados, 0,3%.  
 
Em São Paulo, o aumento de 2,7% no fluxo total de veículos pode ser contado da 

seguinte forma. Os leves aumentaram em 3,6% as passagens nos pedágios e os 
pesados reduziram em 1,9% a circulação, descontados as influências sazonais. Na 

comparação sobre julho de 2015, o índice total de São Paulo apresentou queda de 
2,4%. O fluxo de veículos leves e pesados registraram queda de 0,4% e 8,7%, pela 
ordem.  

 
Nos últimos 12 meses, o fluxo total do Estado de São Paulo recuou 2,7%. 

Considerando essa mesma base de comparação, o fluxo de leves registrou queda de 
1,6% e o de pesados diminuiu 5,8%.  
 

No acumulado de janeiro a julho, o fluxo total apresentou retração de 3% em São 
Paulo. O fluxo de veículos leves recuou 2,1% e o de pesados caiu 5,6%.  

 
O fluxo total de veículos em julho só não cresceu acima dos 2,3% anotado pela ABCR 
porque no Rio de Janeiro a circulação de veículos recuou 0,1% na comparação do 

junho. A movimentação dos leves registrou alta de 0,3%, mas a dos pesados 
despencou 1,2%.  

 
Na comparação julho de 2016 sobre julho de 2015, o índice total do Estado apresentou 
queda de 4,5%. O fluxo de veículos leves recuou 3,1%, enquanto o fluxo de pesados 

caiu 11,5%. Nos últimos doze meses, o fluxo total do Rio encolheu 4,4%.  
 

Considerando essa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves registrou 
queda de 3,4% e o de pesados, 9,3%. De janeiro a julho, o fluxo total caiu 3,4%. O 
fluxo de veículos leves recuou 2,2%, enquanto o fluxo de pesados teve queda de 9%. 

 

BNDES deve anunciar seu primeiro prejuízo semestral desde 2003 

11/08/2016 – Fonte: Paraná Online  
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá anunciar, 

provavelmente ainda nesta semana, um prejuízo em torno de R$ 2,5 bilhões no 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/parana-e-sp-determinaram-alta-do-fluxo-total-de-veiculos-em-julho-diz-abcr/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-deve-anunciar-seu-primeiro-prejuizo-semestral-desde-2003/


acumulado do primeiro semestre. Será o primeiro prejuízo desde o período de janeiro 
a junho de 2003, quando a perda foi de R$ 2,4 bilhões.  
 

As perdas da primeira metade foram concentradas no segundo trimestre, pois nos três 
primeiros meses do ano a instituição de fomento registrou lucro de R$ 1,598 bilhão. 

Baixas contábeis e provisões para perdas foram os principais vilões, segundo informou 
uma fonte, sob condição do anonimato.  

 
O destaque nesse caso ficou com a operadora de telefonia Oi, que entrou em 20 de 
junho com o maior pedido de recuperação judicial da história, na tentativa de sanar 

uma dívida de R$ 65,4 bilhões.  
 

O BNDES tem exposição de R$ 3,3 bilhões à Oi e ainda tem uma participação acionária 
de 4,63% no capital total da empresa, fatia que encerrou o primeiro trimestre avaliada 
em R$ 40,932 milhões.  

 
O BNDES é o único credor da Oi que tem garantia real da dívida, mas não quer dizer 

que o banco não precise fazer provisões para perdas em seu balanço – quando uma 
instituição já separa recursos para cobrir um calote -, disse o analista João Augusto 
Salles, da consultoria Lopes Filho.  

 
Garantia real, em geral, é dada na forma de bens da empresa, mas o banco pode ter 

perdas se esses bens não puderem ser vendidos para cobrir a dívida. “Não é por que 
tem garantia que não tem de provisionar”.  
 

Procurado, o BNDES informou por meio da assessoria de imprensa que só se 
manifestará sobre os resultados após a divulgação do balanço financeiro.  

 
Segundo Salles, as perdas com a Oi deverão manchar os balanços financeiros do 
segundo trimestre de vários bancos. Na lista de credores da Oi também estão Banco 

do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander.  
 

De acordo com o analista, desde os balanços do terceiro trimestre do ano passado, o 
setor bancário como um todo vem aumentando as provisões para perdas com 
inadimplência, exercício após exercício, num movimento preventivo por causa das 

dificuldades das empresas com a recessão.  
 

As empreiteiras envolvidas em suspeitas de corrupção e a Sete Brasil, já em 
recuperação judicial, eram os principais motivos. Com a recuperação judicial, a Oi 
entrou no rol para agravar o quadro.  

 

Clima econômico no Brasil sobe 27 pontos no trimestre até julho, diz FGV 

11/08/2016 – Fonte: Paraná Online  
 
O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina subiu 5 pontos, passando de 

74 pontos para 79 pontos na passagem do trimestre encerrado em abril para o 
trimestre encerrado em julho, segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) em parceria com o instituto alemão 
Ifo. No Brasil, o ICE subiu 27 pontos, avançando de 55 para 82 pontos, na mesma 
base de comparação.  

 
Foi o terceiro avanço consecutivo registrado pelo indicador médio da América Latina. 

A alta de julho foi “exclusivamente” determinada pela melhora das expectativas, 
segundo a FGV. O Índice de Expectativas (IE) subiu 12 pontos, de 88 para 100 pontos, 
enquanto o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 2 pontos, de 60 para 58 pontos.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/clima-economico-no-brasil-sobe-27-pontos-no-trimestre-ate-julho-diz-fgv/


Dos 11 principais países pesquisados, houve melhora do clima econômico em oito 
nações. No Brasil, onde o ICE avançou 27 pontos, a melhora foi puxada pelas 
expectativas, de acordo com a FGV.  

 
“O IE do país saltou de 90 para 144 pontos, enquanto o ISA permaneceu no patamar 

mínimo de 20 pontos, que vem sendo observado desde julho de 2015”, diz a nota 
divulgada nesta quinta-feira, 11, pela FGV.  

 
Em outros países, como o Peru, tem havido melhora também na percepção sobre as 
condições atuais da economia. “Enquanto no caso brasileiro, a melhora do clima 

econômico decorre exclusivamente da melhora das expectativas, no Peru, o aumento 
do otimismo com o futuro – que ocorre desde janeiro passado – vem sendo 

acompanhado pela melhora das percepções sobre a situação corrente”, diz a nota da 
FGV.  
 

A FGV ressaltou que somente Bolívia, México e, em menor grau, o Chile (com queda 
de 2 pontos) registraram piora das expectativas, indicando que “os especialistas da 

maioria dos países preveem melhora nas economias de seus países ao longo dos 
próximos seis meses”. Em relação à situação econômica atual, os indicadores estão 
em alta no Paraguai, Bolívia e Peru.  

 
“Chama atenção a combinação de melhora do ISA e piora no IE na Bolívia, sugerindo 

uma possível desaceleração da atividade econômica nos próximos meses. Já no Chile, 
o ISA sobe, mas permanece em nível desfavorável”, diz a nota da FGV.  
 

De acordo com a entidade, além do Brasil, houve estabilidade dos indicadores de 
Situação Atual na Venezuela, Equador e Colômbia. “Enquanto na América Latina, as 

expectativas têm influenciado favoravelmente o clima econômico – movimento 
associado possivelmente a impactos positivos de medidas governamentais e/ou 
desaceleração na queda dos preços das commodities (em especial agrícolas e algumas 

metálicas) – no mundo, a votação favorável à saída do Reino Unido da União Europeia 
teve efeito negativo nas grandes economias desse bloco”, diz a nota da FGV.  

 
A Sondagem Econômica da América Latina serve ao monitoramento e antecipação de 
tendências econômicas, com base em informações prestadas trimestralmente por 

especialistas nas economias de seus respectivos países.  
 

A pesquisa é aplicada com a mesma metodologia em todos os países da região. Para 
a edição até julho de 2016, foram consultados 1.086 especialistas econômicos em 115 
países, dos quais 131 da América Latina.  

 
A escala oscila entre o mínimo de 20 pontos e o máximo de 180 pontos. Indicadores 

superiores a 100 estão na zona favorável e abaixo de 100 na zona desfavorável. 
 

Lucro líquido da Fras-le cresce 10,6% no 1º semestre 

11/08/2016 – Fonte: Paraná Online  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O lucro líquido da Fras-le cresceu 10,6% no primeiro semestre deste ano em 
comparação com mesmo período do ano passado, para R$ 30,8 milhões, de acordo 

com comunicado divulgado na quarta-feira, 10.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24433/lucro-liquido-da-fras-le-cresce-106-no-1o-semestre


Apesar do cenário adverso do mercado interno, uma das empresas Randon 
responsável pela produção de itens de fricção, atingiu faturamento líquido 4,2% maior 
nos seis primeiros meses do ano, ao somar R$ 421,4 milhões, resultado que só não 

foi melhor devido à queda de 16,9% do faturamento no mercado interno, que fechou 
em R$ 177,12 milhões – ou 42% do total.  

 
Segundo a empresa, o resultado no Brasil se deve ao mix de vendas no segmento de 

reposição e ao menor volume de vendas para montadoras devido à retração econômica 
no País.  
 

Por outro lado, as receitas no exterior aumentaram 27,7%, para R$ 244,4 milhões - 
58% do faturamento total – desempenho que reflete o câmbio mais favorável às 

exportações e melhores volumes de vendas. 
 
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos e depreciação de ativos) fechou a primeira 

metade do ano em R$ 85,9 milhões, resultado 42,3% acima do apurado há um ano.  
 

O faturamento no mercado externo, considerando exportações a partir do Brasil 
somadas às atividades das filiais no exterior, chegaram a US$ 66,4 milhões, alta de 
3,2% sobre o primeiro semestre de 2015. As exportações (FOB) avançaram 19%, ao 

fechar o período com US$ 40,7 milhões. 
 

Em seu relatório divulgado ao mercado financeiro, a empresa informa que a boa 
performance no mercado externo combinada com o câmbio favorável foram os 
principais fatores que impulsionaram os resultados obtidos na primeira metade do ano, 

aliados à variedade de mercados e segmentos com os quais a Fras-le atua, além do 
amplo portfólio de produtos e da estratégia da rede. 

 
Em volumes, foram produzidas 42,7 milhões de peças no primeiro semestre, uma 
redução de 4,3% no comparativo anual, basicamente refletindo a menor demanda por 

parte das montadoras. Já as vendas diminuíram em menor escala, em 1,7%, para 
40,8 milhões de unidades, também reflexo da menor demanda do mercado.  

 
“A combinação do câmbio favorável às exportações, a excelente gestão realizada sobre 
os custos operacionais bem como a estrutura operacional mais enxuta neste exercício, 

com equipes orientadas para o resultado e a priorização de projetos e ações que 
atendam às expectativas de rentabilidade, também chamado de conceito 80x20, e 

ainda, a melhora significativa na estrutura de capital de giro, através de negociações 
com fornecedores, gestão de crédito e cobrança mais efetiva aos clientes, e controle 
estatístico das demandas versus o estoque, tem proporcionado à Fras-le superar 

desafios importantes diante do atual cenário global, que pode ser comprovada por 
meio dos números apresentados”, defende o diretor superintendente e de relações 

com investidores da Fras-le, Ricardo Reimer. 
 

A empresa conseguiu reverter o cenário de prejuízo apurado no primeiro trimestre 
deste ano. 
  

Mercedes abre 2ª SelecTrucks no Brasil 

11/08/2016 – Fonte: Automotive Business  
 

A Mercedes-Benz inaugurou em Betim (MG) a segunda unidade da SelecTrucks, loja 
especializada em caminhões usados de todas as marcas. A revenda fica no km 481 da 

Rodovia Fernão Dias. “Acreditamos em cerca de 600 unidades por ano aqui em Betim”, 
afirma o vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto 
Leoncini.  

 
A nova unidade ocupa 7 mil metros quadrados e tem cerca de 4 mil m² de área 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24432/mercedes-abre-2a-selectrucks-no-brasil


construída. “O investimento foi baixo porque estamos em um lugar onde antes havia 
uma concessionária de ônibus”, diz Leoncini. 
 

A loja tem quatro vendedores, dois mecânicos e começa a trabalhar com 33 caminhões 
levados da unidade de Mauá (SP), a primeira loja, aberta em 2013.  

 
Segundo a Mercedes, a SelecTrucks de Mauá vendeu mil unidades desde a 

inauguração. O número é pequeno, já que este era o volume estimado para o primeiro 
ano. Seja como for, a empresa conseguiu vender 1,1 mil caminhões novos a partir da 
compra de usados e garante que a divisão não opera no prejuízo.  

 
“Seguimos nosso plano de expansão com esta loja de Betim e teremos mais uma em 

2017 no Paraná”, garante o vice-presidente. Antes da Região Sul a SelecTrucks 
implantará duas operações piloto dentro de concessionárias Mercedes do Estado de 
São Paulo, a Pirasa em Limeira e a Sambaíba em Campinas.  

 
A SelecTrucks usa como modelo a divisão europeia TruckStore e tem como principal 

objetivo facilitar a venda de caminhões zero-quilômetro pela captação de usados. Os 
veículos até seis anos têm um ano de garantia, ou seis meses no caso dos modelos 
fora de estrada. 

 
Nos meses mais recentes as vendas se concentraram em pesados, mas nos três anos 

de operação da SelecTrucks houve equilíbrio entre os diferentes segmentos em que a 
Mercedes-Benz atua. 
Embora a venda de caminhões usados também tenha caído, a proporção entre 

modelos zero-quilômetro e de segunda mão mudou bastante. Há cinco anos, para cada 
modelo novo eram vendidos 2,1 usados. Atualmente são 6,4 usados para cada zero-

quilômetro entregue. 
 
O site selectrucks.com.br ganhou importância maior do que a estimada na abertura 

da primeira loja e em vez de 20% já responde por 30% das vendas.  
 

BorgWarner faz corrente de motor em Itatiba 

11/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
Mesmo com a persistência da crise no setor automotivo, a BorgWarner começa a fazer 
novos produtos na fábrica de Itatiba, no interior de São Paulo. A companhia é a 

primeira empresa no Brasil a produzir correntes de sincronismo de motor, com foco 
em atender inicialmente a três contratos de fornecimento.  

 
O primeiro é com a Fiat, que usará o componente em seu novo motor 1.0 de três 
cilindros que já está em produção. A montadora deve comprar de 300 a 400 mil 

correntes por ano (leia aqui).  
 

A operação vai crescer rapidamente para atender a outros dois clientes que a 
BorgWarner prefere não revelar quem são no momento. Um deles, segundo a 
companhia, demandará altíssimo volume, de cerca de 1 milhão de correntes anuais, 

para atender inclusive a um projeto de exportação a outros países da América Latina. 
 

http://www.selectrucks.com.br/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24430/borgwarner-faz-corrente-de-motor-em-itatiba
http://automotivebusiness.com.br/noticia/24428/fiat-comeca-a-fazer-mobi-com-novo-motor


 “Este espaço vai ficar totalmente ocupado em breve”, diz Wilson Lentini, que dirige a 
Morse Systems, divisão da companhia responsável pelo produto, ao apontar para 
áreas ainda vagas na planta. “Acabamos de ser nomeados e o fornecimento deve 

começar em pouco mais de um ano”, complementa.  
 

Com os negócios, o executivo prevê que a companhia aumente em mais de três vezes 
a sua produção até 2019, quando os volumes entregues às montadoras devem 

alcançar o pico. Lentini avalia que há forte tendência global pelo uso de correntes de 
sincronismo em substituição às correias dentadas de borracha.  
 

Os componentes, segundo ele, já têm presença superior a 80% nos carros vendidos 
nos Estados Unidos ou na Europa. Entre as vantagens destacadas pela fabricante estão 

menor nível de ruído e aumento da qualidade, com baixa necessidade de manutenção. 
“A questão é que o projeto do motor já precisa incluir a corrente desde o início. Não 
dá para fazer adaptação”, esclarece. 

 
A BorgWarner também espera aumentar nos próximos anos os volumes de vendas da 

divisão Thermal. A empresa investiu recentemente na modernização das linhas de 
montagem da operação em Itatiba, que ganhou mais robôs. A capacidade produtiva 
para a as embreagens viscosas Visctronic chega a 360 mil unidades por ano e a linha 

é líder de mercado. 
 

MELHORA O HUMOR, MAS CRESCIMENTO FICA PARA 2018 
Depois de meses de contração, Lentini aponta já perceber sinais de melhora no humor 
do mercado brasileiro. Ainda assim, ele acredita que a volta ao crescimento só deve 

acontecer em 2018.  
 

“Devemos ter estabilidade em 2017”, projeta. Para o executivo, a volta aos patamares 
recorde de 3,8 milhões de veículos anuais só acontecerá entre 2021 e 2022. “Mas 
temos que lembrar que o Brasil é um país de soluços. Algumas mudanças ou medidas 

podem provocar a volta dos volumes bem antes disso. Temos demanda reprimida”, 
avalia. 

 

Librelato inaugura primeiro posto de aferição em SC 

11/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Librelato, fabricante de implementos rodoviários, inaugurou seu primeiro posto de 

aferição de uso exclusivo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia) para conferência de implementos tipo tanque que transportam produtos 

considerados perigosos.  
 
Projetado em parceria com a unidade do Inmetro-SC, o posto tem capacidade para 

avaliar até cinco veículos por dia e está localizado no município de Içara (SC), mesma 
cidade onde a empresa mantém uma de suas quatro fábricas, todas no estado 

catarinense. 
 
“Esse complexo oferece ao cliente a garantia do produto direto da fábrica, não havendo 

necessidade de deslocamento do implemento rodoviário para postos de aferição em 
Santa Catarina ou mesmo em outros estados”, afirma o gerente de engenharia e 

qualidade da Librelato, Ramiris Beltrame. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24431/librelato-inaugura-primeiro-posto-de-afericao-em-sc


A unidade local do Inmetro acompanhou de perto a composição do posto, oferecendo 
assessoria à empresa: “Em outras localidades existem projetos similares, mas esta é 
a primeira iniciativa da nossa regional. Acreditamos que será uma facilidade e um 

diferencial importante para o cliente da fabricante de implementos”, Angélica Correia, 
do Inmetro-SC.  

 
O posto de aferição conta com três reservatórios de 20 mil litros de água, sistema de 

sucção por bomba hidráulica, válvulas direcionais, recipientes-padrão aferidos pelo 
Inmetro-SC e bloco de medidas com vazão de 60 mil litros por hora. 
 

MAN Latin America contará com fábrica da BMB também no México 

11/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fábrica da MAN Latin America no México produz caminhões e ônibus para atender, 

junto com a unidade brasileira de Resende, a demanda da região. 
 
A MAN Latin America passará a contar com o centro de customização BMB para 

veículos também no México: a empresa dedicada exclusivamente às marcas MAN e 
Volkswagen no Brasil investirá US$ 500 mil nos próximos dois anos para instalação de 

sua primeira fábrica fora do País, que será localizada próxima à cidade de Querétaro, 
onde estão a sede e o complexo industrial mexicano da montadora. 
 

Com inauguração prevista até o fim deste ano, a nova unidade da BMB terá como foco 
neste período de implementação a customização com suspensão pneumática, uma 

forte demanda no país e que será oferecida em todos os produtos do portfólio das 
duas marcas, agilizando a entrega dos veículos naquele país. 
 

“Crescer nos mercados internacionais é uma das prioridades da MAN Latin America e 
a chave de nosso sucesso reside no conceito sob medida, modelo de negócio baseado 

na estreita parceria com o cliente. Nesse sentido, a fábrica de customização, aliada ao 
lançamento de veículos para nichos estratégicos, vai nos abrir oportunidades 
importantes em nosso segundo maior país importador”, detalha Roberto Cortes, 

presidente e CEO da MAN Latin America.  
 

“É um orgulho trabalhar para o Grupo Volkswagen, especialmente agora ao abrirmos 
nossa primeira operação internacional. Vamos levar nossas competências em 
integração de tecnologias e aceleração de desenvolvimento e alinhá-las às 

necessidades dos clientes do país. Nossa dedicação exclusiva às marcas Volkswagen 
e MAN, seguindo as referências da montadora, nos permite multiplicar as 

possibilidades do portfólio com o mesmo padrão de qualidade”, explica o diretor da 
BMB no Brasil, Marcos Balbinot. 
 

O anúncio do novo centro de customização da MAN Latin America no México faz parte 
de um pacote de novidades que a montadora está anunciando no país, como o 

lançamento de seis novos produtos, entre caminhões e ônibus, entre os quais o VW 
Delivery 5.150, que passa a ser o caminhão mais leve que a montadora oferece no 
mercado mexicano, e o Constellation 26.280, que por sua vez será o mais pesado.  

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24429/man-latin-america-contara-com-fabrica-da-bmb-tambem-no-mexico


Os modelos ampliam o portfólio da marca no país, que agora cobre a faixa de 5,5 a 
42 toneladas. Já para o transporte de passageiros, estão sendo lançados o chassi 
Volksbus 17.230, agora com suspensão pneumática, sendo o primeiro ônibus com 

motor dianteiro a trazer esta suspensão ao mercado mexicano, o Volksbus 18.280 que 
chega com opção de piso baixo, e o chassi MAN A69, que já é vendido no México e 

que chega com a opção de abastecimento a gás natural (GNV), que se junta ao 
Volksbus 17.280 a GNV, apresentado recentemente no país. 

 
“Ao longo de nossos 35 anos de história, nos especializamos em ouvir nossos clientes 
e lançar sempre produtos sob medida para suas operações. E é isso que trazemos ao 

México com o maior lançamento da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus no mundo 
este ano, alinhado à nossa estratégia de internacionalização”, afirma Cortes.  

 
“No primeiro semestre de 2016, nossas vendas aumentaram em cerca de 20% com 
relação ao mesmo período do ano anterior. Para se ter uma ideia, somente no 

segmento de cargas, as vendas dobraram, com um crescimento de 98%, o que gerou 
um aumento de 0,5% na participação de mercado. E em passageiros, continuamos a 

liderar o mercado de ônibus de oito e nove toneladas, título acumulado há quase seis 
anos consecutivos”, destacou o diretor geral da MAN Latin America no México, 
Leonardo Soloaga.  

 
A montadora também anunciou a sua maior venda de ônibus do ano no México: serão 

246 unidades entre modelos Volksbus e MAN para diferentes clientes no país. O 
anúncio foi feito pelo próprio Cortes durante evento com clientes, encarroçadores e 
concessionários da marca na sede da empresa em Querétaro.  

 
São 181 ônibus MAN RR4 importados da Alemanha e vendidos ao Grupo IAMSA, cujas 

empresas somadas lideram o transporte de turismo do país. A MAN Truck & Bus 
México, subsidiária da MAN LA naquele país, com outros 40 chassis Volksbus 15.190 
OD e 9.150 FEB ao cliente Scholastico, além de 25 unidades do modelo Volksbus 

15.190 OD para a Universidade Nacional Autônoma do México – UNAM. Os modelos 
Volksbus já são fabricados localmente. 

 

Fiat já produz Mobi com novo motor 1.0 de 3 cilindros 

11/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Quatro meses depois de começar a vender o compacto Mobi, a Fiat passa a produzir 

em Betim (MG) a versão mais eficiente do modelo, equipada com o novo motor 1.0 de 
três cilindros da companhia. O aguardado propulsor poderá dar condições melhores 

ao carro de concorrer com modelos como Volkswagen Up! e Ford Ka. 
 
O início da produção foi confirmado pela a BorgWarner, que começou a fornecer 

correntes de sincronismo para o propulsor, componente que não tinha fabricação no 
Brasil até então e nem presença expressiva em carros populares, que usam 

normalmente correias dentadas de borracha. “A mudança é uma tendência global.  
 
As correntes estão em mais de 80% dos carros nos Estados Unidos e na Europa”, conta 

Wilson Lentini, que lidera a unidade Morse Systems da fabricante de autopeças, 
responsável pela novidade. O contrato projeta o fornecimento anual de componentes 

para equipar de 300 a 400 mil motores.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24428/fiat-ja-produz-mobi-com-novo-motor-10-de-3-cilindros


O Mobi 1.0 de três cilindros chega com alguns meses de atraso aparentemente pela 
demora de alguns outros fornecedores para começar a entregar as peças do propulsor.  
 

A expectativa do mercado era de que o carro já oferecesse a opção mais eficiente 
desde que foi lançado, em abril deste ano. Na época, o modelo frustrou esta 

expectativa e trouxe pouca novidade ao usar não só a mesma plataforma do Uno, 
como o mesmo conjunto de transmissão e motor flex 1.0 8V. 

 
A falta de apelo do Mobi com o consumidor tem refletido nos resultados de 
emplacamentos do compacto. A Fiat não está nem perto de alcançar os 7 mil carros 

mensais que pretendia vender. Em julho, por exemplo, foram licenciadas 3,6 mil 
unidades, o que colocou o automóvel em 14º lugar no ranking de vendas do mês, 

resultado bastante fraco para um veículo de esperado alto volume de vendas. 
 

Recuperação da indústria começou entre dezembro e fevereiro, afirma IBGE 

11/08/2016 – Fonte: R7 
 
A composição regional do avanço da produção industrial em junho corrobora o 

movimento de recuperação dos níveis mais baixos da atividade, registrados na virada 
de 2015 para 2016: enquanto alguns Estados atingiram os níveis mais baixos em 

dezembro de 2015 e vêm se recuperando a partir daí outros começaram esse processo 
mais recentemente. 

 
"É uma recuperação recente, mas muito mais em função de um passado reprimido do 
que de uma recuperação de fato da atividade industrial", afirmou nesta quarta-feira, 

10, Rodrigo Lobo, economista da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

 
É o fato de alguns Estados terem começado a se recuperar mais tarde que explica 
algumas fortes altas, na passagem de maio para junho. Os avanços mais intensos na 

margem ocorreram no Rio de Janeiro (5,7%), Santa Catarina (5,4%), Pará (4,9%) e 
Rio Grande do Sul (4,6%).  

 
Segundo Lobo, Rio e Santa Catarina registraram o ponto mais baixo do nível de 
produção em fevereiro último, enquanto a indústria gaúcha fez o mesmo em abril. 

 
Já São Paulo atingiu esse ponto mais baixo em dezembro de 2015. De lá para cá, 

registrou altas na comparação dessazonalizada com o mês imediatamente anterior em 
quatro dos seis primeiros meses do ano.  
 

O fato de a recuperação ter começado antes ajuda a explicar a alta de 1,5% na 
produção da indústria paulista na passagem de maio para junho, mais perto da alta 

de 1,1% registrada na indústria nacional como um todo, de acordo com Lobo. 
 

Gerdau aumenta produção e já vê melhora no nível da confiança do País 

11/08/2016 – Fonte: DCI 
 

A siderúrgica produziu 4,304 milhões de toneladas de aço bruto no segundo trimestre, 
alta de 3,6% ante os três primeiros meses de 2016. O montante ainda é 2,9% menor 
contra um ano antes 

 
A melhora da confiança na economia brasileira já está no radar da Gerdau, segundo 

diretor-presidente da empresa, André Gerdau Johannpeter. Na visão dele, a atividade 
industrial já parou de cair. 
 

http://noticias.r7.com/economia/recuperacao-da-industria-comecou-entre-dezembro-e-fevereiro-afirma-ibge-10082016
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"Começamos a notar alguns sinais de melhora na confiança em geral e a produção 
parou de cair, favorecida por exportações", disse ontem (10) a jornalistas. 
 

O diretor financeiro da companhia, Harley Scardoelli, também acrescentou que há 
indícios de recuperação do setor de infraestrutura, em meio a perspectiva do mercado 

de que o governo federal estaria disposto a destravar a concessão de obras pública - 
paralisadas nos últimos tempos. 

 
No segundo trimestre, a siderúrgica entregou a produção de 4,304 milhões de 
toneladas de aço, alta de 3,6% na comparação com os três primeiros meses do ano. 

Mas ante o igual período de 2015 o volume recuou 2,9%. 
 

Em relatório, a companhia explica que a produção de aço bruto menor na comparação 
anual é reflexo, principalmente, da readequação dos níveis de estoques nas unidades 
de aços especiais no Brasil e da alienação da unidade de aços especiais na Espanha. 

André Gerdau reconheceu, por outro lado, que a exportação a partir do Brasil teve um 
efeito positivo. 

 
"Temos visto o crescimento da demanda em algumas economias. No Brasil a demanda 
por aço, sobretudo os especiais, continua muito baixa", disse ele, destacando uma 

"expressiva queda de vendas para veículos leves e pesados". A indústria automotiva, 
principal comprador de aço, teve queda de mais de 20% na produção de veículos no 

primeiro semestre, para 1,2 milhão de unidades, informou, na semana passada, a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 

Em sentido contrário, os países da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e 
México), da Europa e Índia registraram aumento da demanda. "A economia mexicana 

tem demandado mais, devido a indústria e construção não residencial. Nos EUA é o 
setor automotivo que avança, enquanto crescem as compras de aços especiais na 
Europa e na Índia", acrescentou o diretor-presidente da Gerdau. 

 
Scardoelli observou que Argentina, Colômbia e Peru encabeçam os negócios da 

operação América do Sul. Ele destacou a otimização de custos na unidade e a 
resiliência desses países, em função "de fundamentos economias" que garantiram tal 
performance. 

 
O diretor financeiro evitou, entretanto, falar sobre a negociação dessa unidade - uma 

das operações que podem ser vendidas. "A margem [Ebitda de 15%] deve continuar 
forte. Nosso esforço continua, mas não temos detalhes ou decisão sobre venda de 
nenhum ativo. De qualquer forma estamos estudando a otimização dos negócios e 

vamos analisar qualquer proposta", afirmou. 
 

A venda de ativos na Espanha em 23 de junho deste ano provocou um impacto 
negativo no resultado da empresa. O lucro líquido ajustado atingiu R$ 184 milhões, 

queda de 30,6% sobre uma no antes. Entre janeiro e março, a Gerdau lucrou R$ 14 
milhões. 
 

Já a receita líquida consolidada somou R$ 10,249 bilhões entre abril e junho, alta de 
1,6% sobre o primeiro trimestre e queda de 4,7% face igual intervalo do ano passado. 

Minério de ferro 
 
A companhia pretende exportar minério de ferro devido às condições de preço, 

comentou André Gerdau.  
 

A empresa produziu cerca de 2,4 milhões de toneladas de minério, sendo que 1,275 
milhão de toneladas foram destinadas à usina de Ouro Branco (MG), e 1,104 milhão 
de toneladas foram vendidas a terceiros, um reflexo da melhora dos preços do insumo.  

 



"Estamos notando uma recuperação muito forte dos preços das commodities [minério, 
sucata e aço]", destacou. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Receita divulga nova versão do Perguntas e Respostas sobre Regularização 
Cambial 

11/08/2016 – Fonte: Agência Brasil 
 

A Receita Federal divulgou ontem (10) uma nova versão do "Perguntas e Respostas" 
da Declaração de Regularização Cambial e Tributária, que dispõe sobre a aplicação do 

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (Rerct). 
 
A norma traz novos entendimentos da Receita sobre a aplicação da Lei de Repatriação 

aprovada em 2015 e sancionada em janeiro deste ano pela presidenta afastada Dilma 
Rousseff. 

 
Para atrair o dinheiro, a lei oferece incentivos para a declaração voluntária de bens e 
de recursos adquiridos até 31 de dezembro de 2014 e mantidos no exterior. 

 
A versão traz duas novas perguntas (nº 49 e nº 50) que tratam da declaração de 

participação societária em empresa no exterior e da regularização de bens doados, 
além de acrescentar notas de esclarecimento sobre a repatriação antecipada de 
recursos para pagamento de imposto e multa. 

 
O prazo para adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária  

começou em abril deste ano e termina no dia 31 de outubro próximo. A lei permite a 
regularização de recursos, bens ou direitos remetidos ou mantidos no exterior ou 
repatriados por residentes ou domiciliados no país, que não tenham sido declarados 

ou que tenham sido declarados incorretamente. 
 

Lucro da ThyssenKrupp cai 34%, a 130 milhões de euros 

11/08/2016 – Fonte: Exame 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
O grupo industrial alemão ThyssenKrupp divulgou hoje que teve lucro líquido de 130 
milhões de euros no terceiro trimestre fiscal de 2016 (encerrado em junho), 34% 

menor que o ganho de 199 milhões de euros registrado no mesmo período um ano 
antes. 
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O número, porém, ficou um pouco acima da expectativa de analistas consultados pelo 
The Wall Street Journal, que previam lucro de 128 milhões de euros. 
 

O Ebit ajustado da ThyssenKrupp, que é uma medida acompanhada de perto por 
investidores, teve queda de 18% na mesma comparação, a 441 milhões de euros, 

enquanto as vendas caíram 12%, a 9,87 bilhões de euros, ambos afetados pelo 
enfraquecimento dos mercados de materiais. 

 
A ThyssenKrupp, no entanto, avaliou que os últimos resultados mostraram significativa 
melhora ante o trimestre anterior, diante da relativa recuperação nos preços globais 

do aço e da maior estabilidade nos mercados de matérias primas. 
 

No ano fiscal de 2016, a ThyssenKrupp reiterou que espera gerar Ebit ajustado de 
"pelo menos" 1,4 bilhão de euros. 
 

Por volta das 4h15 (de Brasília), as ações da ThyssenKrupp operavam em baixa de 
1,3% na Bolsa de Frankfurt. 

 

Rumo Logística tem prejuízo de R$32,6 milhões no 2º tri 

11/08/2016 – Fonte: Exame 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

A Rumo Logística anunciou nesta quarta-feira que teve prejuízo líquido de 32,6 
milhões de reais no segundo trimestre, refletindo o peso de juros mais altos sobre a 

dívida da empresa, ante lucro de 33,2 milhões de reais no mesmo período do ano 
passado. 
 

As despesas financeiras do segundo trimestre subiram 22,5 por cento, para 406,6 
milhões de reais, na comparação com um ano antes. De abril a junho, o volume 

transportado pela companhia caiu 4 por cento, atingindo 11 bilhões de toneladas 
transportadas por quilômetro útil (TKU). 
 

Segundo a Rumo, a queda no volume transportado refletiu a antecipação do 
escoamento da safra de soja para o primeiro trimestre e os menores volumes de 

produtos industriais. Ainda assim, a receita líquida cresceu 12,8 por cento na mesma 
comparação, para 1,38 bilhão de reais. 
 

O Ebitda consolidado do trimestre atingiu 593 milhões de reais, crescimento de 1 por 
cento comparado com um ano antes. Para o segundo semestre, a Rumo prevê queda 

de cerca de 13 por cento na produção da segunda safra de milho.  
 
A redução, aliada ao mercado interno aquecido para a commodity, prejudica os 

volumes destinados à exportação, disse a Rumo. O maior impacto nos volumes de 
exportação de milho deve acontecer entre o fim de 2016 e início de 2017, previu a 

empresa. 
 
O endividamento bruto total ao fim de junho era de 10,1 bilhões de reais, 5,6 por 

cento menor que no primeiro trimestre.  
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A alavancagem recuou 19,7 por cento, para 3,99 vezes o Ebitda dos últimos 12 meses. 
O volume de investimento no período somou 599,1 milhões de reais, crescendo 6,4 
por cento sobre um ano antes. 

 

Isolux diz estar negociando linhas de energia no Brasil 

11/08/2016 – Fonte: Exame 
 

 
 

A espanhola Isolux está em negociações para a eventual venda de ativos de 
transmissão de energia elétrica no Brasil, que incluem empreendimentos como um 

linhão na região Norte, ligando a usina de Tucuruí e cidades como Macapá (AP) e 
Manaus (AM), afirmou a companhia à Reuters nesta segunda-feira. 
 

Segundo uma fonte, a chinesa State Grid e a canadense Brookfield estão entre as 
interessadas nos ativos, que estão no mercado devido a dificuldades financeiras da 

Isolux, que acaba de aprovar uma reestruturação de dívidas com credores na Espanha. 
 
"Não temos condições de confirmar nomes de empresas potencialmente interessadas 

em ativos do Grupo Isolux Corsán, mas podemos escrever que há negociações em 
curso, em função da qualidade dos referidos ativos", disse o grupo espanhol em nota. 

 
Segundo a fonte, próxima das conversas, que falou sob a condição de anonimato, a 

Isolux busca compradores para seus ativos, mas ainda não há negócios fechados 
devido a um desentendimento em relação a valores. 
 

"São ativos um pouco mais caros, é complicado... O que manda é a flexibilidade do 
preço... A precificação precisa alinhar o risco com o apetite pelo ativo", afirmou a 

fonte. 
 
A Brookfield disse que não irá comentar. A State Grid não respondeu aos contatos da 

reportagem. 
 

Volume de serviços prestados no País tem pior resultado em junho desde 
2012 

11/08/2016 – Fonte: R7 

 
 

 
 
 

 
 

 
O volume de serviços prestados recuou 0,5% em junho ante maio, na série com ajuste 
sazonal, informou nesta quinta-feira (11) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística).  
 

Na comparação com junho do ano anterior, houve recuo de 3,4%, já descontado o 
efeito da inflação, maior queda para meses de junho da série histórica, iniciada em 
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2012. Em maio ante abril deste ano, a taxa com ajuste sazonal foi revisada de uma 
queda de 0,1% para uma alta de 0,2%. 
 

Desde outubro de 2015, o órgão divulga índices de volume no âmbito da PMS (Pesquisa 
Mensal de Serviços).  

 
Antes disso, o IBGE anunciava apenas os dados da receita bruta nominal, sem tirar a 

influência dos preços sobre o resultado. Por esse indicador, que continua a ser 
divulgado, a receita nominal subiu 0,6% em junho ante igual mês de 2015. 
 

Com o resultado de junho, o volume de serviços prestados acumulou queda de 4,9% 
no ano e em 12 meses. 

 
A série da PMS foi iniciada em janeiro de 2012. A divulgação desta quinta foi a segunda 
a trazer dados com ajuste sazonal (que permitem a análise do mês contra o mês 

imediatamente anterior), porque, segundo o IBGE, a dessazonalização necessitava de 
uma série histórica de aproximadamente quatro anos. 

 

Banco do Brasil tem queda de 18% no lucro do 2º trimestre 

11/08/2016 – Fonte: R7 

 
O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira queda de 18 por cento no lucro líquido 

do segundo trimestre, a 2,465 bilhões de reais, em resultado com aumento de 
provisões para perdas com crédito e revisão de projeções para o ano. 
 

Na base ajustada, o lucro do maior banco do país em ativos somou 1,8 bilhão de reais 
no período, uma queda de 40,8 por cento sobre o segundo trimestre de 2015. 

 
O banco cortou a projeção para o crescimento de sua carteira de crédito ampliada 
neste ano para o intervalo de queda de 2 por cento a alta de 1 por cento. A previsão 

anterior era de expansão entre 3 e 6 por cento. 
 

Já a expectativa para a margem financeira bruta passou de 7 a 11 por cento para 11 
a 15 por cento. 
 

Governo estuda mecanismos para garantir boas práticas concorrenciais em 

novas concessões 

11/08/2016 – Fonte: DCI 
 
A secretaria do Programa de Parceria e Investimentos (PPI) do governo federal vai 

trabalhar com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para buscar 
mecanismos que garantam boas práticas concorrenciais nas concessões de 

infraestrutura que o governo do presidente interno Michel Temer pretende lançar nas 
próximas semanas. 
 

O secretário-executivo do PPI, Moreira Franco, disse nesta quarta-feira, após reunião 
no Cade, que uma das questões a ser analisada é a chamada "contratação de partes 

relacionadas", que é quando uma empresa entra numa concessão como sócia, mas 
contrata uma construtora do mesmo grupo para tocar a obra. 
 

"Esse é um problema que precisa ser enfrentado. Nós não temos condições de proibir 
a participação de empresas que tenham um braço na construção, mas existem 

possibilidades concretas de se definir regras que tornem esse processo mais 
transparente", disse Franco, sem dar detalhes. 
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O secretário do PPI disse que a primeira reunião do conselho do programa, na qual 
devem ser definidos as primeiras concessões, está programada para ocorrer no dia 25 
deste mês. 

 

Qual a diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho? 

11/08/2016 – Fonte: Contábeis.com 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Na área trabalhista, ao se referir a vínculo empregatício, há dois conceitos 

diferentes que, embora um tanto quanto semelhantes, ao menos em uma análise 
preliminar, não devem ser objeto de dúvida entre profissionais vinculados ao contexto 

empresarial. 
 

Nesse sentido, interrupção e suspensão do contrato de trabalho apresentam não só 
definições distintas como também efeitos. 
 

A interrupção ocorre quando há cessação temporária da prestação de serviço pelo 
trabalhador, preservando-se, porém, as obrigações patronais. Entre as implicações, 

destacam-se as seguintes: 
 

 Trabalhador não presta serviços e não se mantém à disposição do empregador; 

 Salários são pagos normalmente pelo empregador; 
 Tal período (de interrupção) é computado como tempo de serviço. 

 
Já a suspensão, por sua vez, é a cessação temporária das basilares implicações do 
contrato de trabalho, ou seja, o vínculo empregatício se sustenta, no entanto, 

empregador e trabalhador não se sujeitam às principais obrigações contratuais 
durante o tempo que a suspensão perdurar. 

 
Entre as principais repercussões da suspensão do contrato de trabalho, ressaltam-se: 

 Empregado não presta serviços e não se mantém à disposição do empregador; 

 Salários não são pagos pelo empregador; 
 Este período (de suspensão) não é computado como tempo de serviço. 

 
Principais exemplos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho 
Suspensão 

1. Faltas injustificadas; 
2. Suspensão disciplinar; 

3. Suspensão do empregado estável visando ao ajuizando de inquérito para 
apuração de falta grave; 

4. Afastamento para participação em curso de qualificação profissional; 

5. Afastamento para exercício de cargo de dirigente sindical; 
6. Afastamento de empregado eleito diretor de sociedade anônima; 

7. Afastamento por doença, a partir do 16º dia; 
8. Greve; 
9. Licenças não remuneradas em geral; 

10.Aposentadoria por invalidez; 
11.Prisão provisória do empregado; 

12.Afastamento para cumprimento de encargo público diferente do serviço militar; 
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13.Afastamento para prestação de serviço militar obrigatório; 
14.Afastamento por acidente de trabalho, a partir do 31º dia. 
15.Interrupção 

16.Todos os presentes no artigo 473 da CLT; 
17.Férias; 

18.Feriados; 
19.Repouso semanal remunerado; 

20.Licença-paternidade; 
21.Primeiros 15 dias de afastamento por acidente de trabalho ou doença; 
22.Licenças remuneradas em geral e demais faltas justificadas; 

23.Atuação do empregado como conciliador em Comissão de Conciliação Prévia; 
24.Lockout (greve do empregador); 

25.Participação em eleições em razão de convocação da Justiça Eleitoral; 
26.Participação como jurado em sessões do Tribunal do Júri; 
27.Afastamento decorrente aborto comprovado por atestado médico oficial; 

28.Período de redução de jornada durante o aviso prévio; 
29.Licença-maternidade; 

30.Representação dos trabalhadores junto ao Conselho Curador do FGTS; 
31.Representação dos trabalhadores junto ao Conselho Nacional de Previdência 

Social (CNPS). 

 

Simples Internacional dispensa empresa de licenças para exportar 

11/08/2016 – Fonte: Contábeis.com 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A proposta busca desburocratizar os procedimentos das micro e pequenas empresas 
que querem explorar o mercado externo. Esse segmento responde por 1% das 
exportações do país 

 
O Simples Internacional, proposta em análise pelo governo para estimular a atuação 

das micro e pequenas empresas no comércio exterior, deve dispensar esses 
empreendedores da burocracia necessária para obter a licença de exportação e a 
habilitação para vender a outros países.  

 
A licença de exportação deve ser exigida apenas em casos que envolvam controles 

sanitários e fitossanitários, proteção do meio ambiente e segurança nacional, explica 
Alexandre Monteiro e Silva, diretor do departamento de mercados e inovação da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE). 

 
Com relação à habilitação - que é um controle prévio feito pela Receita Federal para 

verificar se a empresa tem condições de operar no comércio exterior –a proposta é 
que o Simples Internacional garanta a aprovação automática dessa exigência na 
primeira operação fora do país.  

 
Segundo Monteiro e Silva, essa dispensa é justificada pela possibilidade de as 

empresas do Simples usarem o chamado Operador Logístico, figura jurídica 
responsável por todo o trâmite burocrático necessário para exportar. 
 

“O Operador já cumpre uma série de requisitos junto à Receita para trabalhar pelas 
micro e pequenas empresas”, diz o diretor da SMPE. 
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O Operador Logístico já faz a intermediação das operações de exportadoras e 
importadoras brasileiras, mas a proposta do Simples Internacional é reduzir a carga 
burocrática que hoje recai sobre ele, facilitando e barateando o despacho aduaneiro. 

 
O Simples Internacional também deve se apoiar em programas que buscam 

desburocratizar processos comerciais, como a Praça Eletrônica de Negócios e o Portal 
Único do Comércio Exterior.  

 
A Praça Eletrônica está sendo desenvolvida pela Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa e se baseia em um website que concentra produtos e serviços fornecidos 

pelos pequenos negócios, deixando-os disponíveis para clientes de dentro ou de fora 
do país.  

 
Já o Portal Único do Comércio Exterior, anunciado em 2014, aos poucos tem integrado 
diferentes órgãos envolvidos com o trâmite aduaneiro. Um dos objetivos é acabar com 

as exigências repetitivas ao centralizar os procedimentos de exportação e importação.  
 

A primeira reunião do grupo de trabalho que está elaborando o Simples Internacional 
aconteceu no início do mês. 
 

Segundo Roberto Nogueira Ferreira, que é consultor da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) e faz parte desse grupo, no encontro inicial foi elaborada uma lista 

temática de ações que visam simplificar os procedimentos logísticos, os meios de 
pagamento e melhorar o acesso a procedimentos digitais para os pequenos negócios 
que querem operar no mercado externo.  

 
A expectativa é que até o final de agosto todos os pontos da proposta do Simples 

Internacional estejam definidos. As bases legais para estimular as exportações das 
empresas de menor porte estão previstos no artigo 49-A da Lei Complementar 123, 
de 2006, conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

 
Mas falta um decreto regulando tais ações de estímulo, algo que deverá ser publicado 

pela SMPE.   
 
É bem provável que o piloto do Simples Internacional envolva a Argentina. Guilherme 

Afif Domingos, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), esteve no país vizinho para tratar do tema e deve retornar em 

breve para lá, possivelmente em companhia do presidente interino Michel Temer, para 
dar continuidade às negociações.  
 

“A proximidade geográfica é um dos fatores que facilita esse piloto com a Argentina, 
além, obviamente, da existência de mercado para os produtos brasileiros naquele 

país”, diz Ferreira, que também integra o conselho deliberativo do Sebrae. 
 

A Argentina também é opção para iniciar o projeto porque já possui um acordo com o 
Brasil prevendo o uso de moeda local - e não o dólar - nas negociações comerciais. 
Esse mecanismo, chamado Sistema de Moeda Local, já existe há alguns anos, e 

também envolve o Uruguai, mas é pouco utilizado. 
 

“Para as micro e pequenas empresas esse sistema é um facilitador, mas as instituições 
financeiras não o divulgam porque o uso de moeda local não é a trativa para elas. Por 
isso o Sebrae terá o papel de divulgar esse sistema”, diz Ferreira. 

 
O conceito do operador logístico será levado para o mercado argentino, segundo 

Monteiro e Silva, da SMPE, adaptando a ideia da simplificação do trâmite aduaneiro à 
realidade do país vizinho. 
 

Mas a iniciativa valerá para todos os parceiros comerciais do Brasil. “O Simples 
Internacional irá introduzir procedimentos simplificados nas exportações das micro e 



pequenas empresas brasileiras, que valerão para vendas externas a qualquer país”, 
afirma o diretor da SMPE. 
 

POTENCIAL  
As exportações das micro e pequenas empresas respondem por cerca de 1,08% das 

vendas externas do país, movimentando, aproximadamente, US$ 2 bilhões ao ano. 
 

Um levantamento do Sebrae feito em 2014 apontou que dentro de um universo de 
mais de 9 milhões de pequenos negócios, apenas 11,2 mil exportavam.  
 

Os números mostram que o mercado externo ainda parece ser algo inatingível para 
as empresas de porte menor. Mas o consultor da CNC tem uma visão mais positiva, 

olhando para o potencial existente nessas vendas. 
 
“Esse potencial nos estimula a buscar a simplificação dos procedimentos. A Receita 

Federal tem de inserir os negócios de menor porte em sua agenda e reconhecer que 
não se pode exigir deles o mesmo tratamento conferido às demais empresas 

exportadoras”, diz Ferreira. 
 
Para ele, embora os entraves existentes às exportações prejudiquem todas as 

empresas, independentemente do porte, são os pequenos negócios que realmente 
sofrem por não terem estrutura suficiente para assimilar o excesso de burocracia.  

 

Por que o controle patrimonial é importante para uma empresa? 

11/08/2016 – Fonte: Contábeis.com 

 
Na era da eficiência, gerir adequadamente as informações que a empresa produz é 

um fator que permite a otimização de investimentos, maior economia e até mesmo a 
proteção contra multas. 
 

Por todas essas questões, o controle patrimonial é essencial para as organizações. 
De fato, ele deveria ser realizado adequadamente desde a inauguração de uma 

microempresa até o momento em que ela cresce ou é adquirida por uma multinacional, 
por exemplo. Vamos entender um pouco melhor o assunto? 
 

A importância do controle patrimonial 
Podemos entender a importância do correto controle de ativos imobilizados – ou seja, 

os bens físicos usados pela empresa para manutenção de suas atividades – sob três 
aspectos: 
 

Sob o aspecto legal 
Manter as contas da empresa em dia é importante, mas prezar pela transparência no 

controle patrimonial é fundamental. Quando o controle dos ativos imobilizados não é 
realizado da forma correta, pode resultar em uma omissão de receita.  
 

E pelas leis brasileiras, isso é entendido como uma contravenção, passível de 
instauração de processos administrativos e fiscais com possível aplicação de multa e 

cobrança de impostos. 
 
Certamente, você não quer se preocupar com um gerenciamento de crise como esse. 

Além disso, a gestão adequada ajuda a evitar o desperdício de dinheiro, pois a empresa 
pode ficar apta a realizar algumas deduções fiscais às quais não teria direito se o 

controle não fosse realizado corretamente. 
 
Sob o aspecto prático 

Ao realizar o controle patrimonial de forma incorreta, a gestão não é capaz de 
administrar seus bens adequadamente. Por isso, a grande maioria das empresas não 
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consegue mensurar suas possíveis perdas anuais por desvios de equipamentos e 
roubos.  
 

Esse descontrole resulta em dificuldades na declaração de investimentos na 
manutenção desses ativos imobilizados, inviabiliza uma gestão estratégica desses 

recursos e dificulta um corte de custos mais efetivo, pois não será possível fazer 
projeções com base no tempo de uso dos equipamentos, por exemplo. 

 
Sob o aspecto do valor dos bens 
O descontrole patrimonial faz com que os proprietários e acionistas saiam prejudicados 

em eventuais situações de venda, seja de ativos imobilizados ou da empresa como um 
todo.  

 
Isso porque a gestão não será capaz de mensurar corretamente o valor de cada um 
dos bens que a empresa detém, como maquinários e equipamentos em geral. 

 
Outro ponto importante é que a correta gestão ajuda a empresa a conseguir 

investidores mais facilmente, uma vez que torna possível determinar o valor e o 
potencial real do negócio. 
 

As formas de manter um controle atualizado 
Como é possível perceber, manter o controle patrimonial atualizado pode ser vital para 

uma empresa, de preferência desde a sua fundação. Para tornar isso possível, é 
importante adotar algumas ferramentas e processos que facilitarão a correta gestão 
dos ativos imobilizados. Isso pode ser facilitado através das seguintes ações: 

 
 Definir manual de normas e procedimentos: como existe a possibilidade de 

mudança de funcionários executando estas atividades, adotar um manual é uma 
ótima forma de estabelecer padrões para as funções relacionadas aos ativos, 
como registro, manutenção, transferências e baixas; 

 Estabelecer fluxogramas das atividades relacionadas: ao ilustrar os processos e 
padrões adotados para o controle patrimonial através de fluxogramas, você 

consolida o manual e facilita as rotinas dos profissionais envolvidos; 
 Adotar técnicas de mapeamento: ao mapear os ativos imobilizados e 

representá-los em diagramas, por exemplo, fica muito mais fácil organizá-los e 

administrá-los; 
 Implantar um sistema informatizado: a utilização de softwares facilita muito a 

gestão dos bens corpóreos da empresa, inclusive automatizando algumas 
informações, como previsão de manutenções. 

 

O controle patrimonial e a administração ideal dos ativos imobilizados pode ser um 
assunto um pouco complexo, mas não deve ser deixado para depois.  

 

Vale diz que não é verdadeira notícia sobre venda de produção futura de 
minério 

11/08/2016 – Fonte: DCI 
 

A mineradora Vale afirmou nesta quarta-feira que não é verdadeira notícia de que a 
companhia avalia levantar até 10 bilhões de dólares com a venda de até 3 por cento 

de sua produção futura de minério de ferro, conforme publicou a Reuters na semana 
passada com base em informações de duas fontes com conhecimento direto do 
assunto. 
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Eliminação da capacidade de aço da china está em atraso 

11/08/2016 – Fonte: Inda 
 

Nos primeiros sete meses deste ano a China eliminou 21,26 milhões mt/a de 
capacidade de aço bruto, representando 47% da meta de eliminação do país para 

2016, contudo este índice ainda não representa grandes avanços.  
 
De acordo com Xu Shaoshi, diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e 

Reforma, das 28 províncias alvos, quatro, incluindo a leste de Zhejiang, já alcançaram 
os objetivos de eliminação de capacidade para este ano.  

 
Por outro lado, oito províncias, incluindo Hebei e Liaoning atingiram somente 10 a 35% 
de suas metas anuais de fechamento. Além disso, no final de julho, mais de dez 

províncias ainda não tinham sequer começado a cortar a sua capacidade de aço.  
 

Shaoshi apontou que algumas províncias estavam atrasadas principalmente porque 
não tinham colocado como prioridade a missão de reduzir a capacidade de aço pelo 
receio da economia local ser afetada por essa redução. Contudo, Shaoshi ressaltou 

que a meta de eliminação deve ser cumprida este ano.  
 

Nesta corrida de eliminação, cada siderúrgica tem que apresentar reduções até 10 de 
agosto, caso contrário serão penalizadas.  

  

Minério de ferro toca máxima de 2 anos na china com alta do aço 

11/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo 

 
Os contratos futuros de minério de ferro na China subiram para novas máximas de 
dois anos nesta terça-feira antes de reduzir ganhos, acompanhando um movimento 

similar nos preços do aço e em meio a uma firme demanda.  
 

Melhores margens entre os produtores de aço chineses têm impulsionado o apetite 
pelo minério de ferro, que é sua matéria-prima, elevando o preço à vista para acima 
dos 61 dólares por tonelada nesta terça-feira, pico desde maio.  

 
O minério de ferro para entrega imediata no porto de Tianjin subiu 0,8 por cento, para 

61,40 dólares a tonelada. Já o minério de ferro negociado na bolsa de na Dalian fechou 
com alta de 0,9 por cento, a 501,50 iuanes (75 dólares) a tonelada, após chegar a 

subir 2,8 por cento na sessão, para 511 iuanes, máxima desde agosto de 2014.  
 
Na bolsa de Xangai, o vergalhão de aço terminou com alta de 0,7 por cento, a 2.589 

iuanes a tonelada, após chegar a 2.628 iuanes na sessão, máxima desde 26 de abril.  
O aumento das compras de minério de ferro ressalta a força da produção de aço da 

China, conforme produtores respondem aos preços domésticos melhores e continuam 
a enviar volumes consideráveis ao exterior.  
 

"A alta reflete amplamente uma demanda mais forte pelo minério de ferro conforme 
as margens das usinas de aço na China continuam robustas", disse em nota o analista 

do Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar. 

http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=24508
http://extra.globo.com/noticias/economia/minerio-de-ferro-toca-maxima-de-2-anos-na-china-com-alta-do-aco-19884187.html

