
 

12 DE AGOSTO DE 2016 

Sexta-feira 

 E-COMMERCE – ESTADO DO PARANÁ PROMULGA LEI DO PREÇO 

 VALE DIZ QUE LIMINAR IMPEDE ASSEMBLEIA DE DELIBERAR ITEM SOBRE IDADE DE 

DIRETORES 

 ABENGOA DIZ QUE ALCANÇOU ACORDO COM CREDORES; PREVÊ OBTER 1,17 BI 

EUROS EM DINHEIRO 

 CAPACITAÇÃO: SISCOSERV E SUA RELAÇÃO COM OS TERMOS DO COMÉRCIO 

EXTERIOR E CÂMBIO 

 Curso: Governança e Sucessão Familiar 

 ACORDOS PARA REDUZIR SALÁRIOS E JORNADA QUADRUPLICAM NO 1º SEMESTRE 

 JBS OBTÉM LIMINAR DO TST PARA PODER FECHAR UNIDADE E DEMITIR 800 

FUNCIONÁRIOS 

 SUMIDENSO ANUNCIA QUE VAI FECHAR FÁBRICA DE POUSO ALEGRE, MG 

 EMPRESÁRIOS VÃO A TEMER E PEDEM REFORMAS 

 ALTA DA BOLSA ATRAI NOVOS INVESTIDORES, MAS PERSPECTIVA DE “GANHO 

FÁCIL” DIMINUI 

 LUCRO LÍQUIDO DA COPEL MAIS QUE TRIPLICA NO 2º TRIMESTRE, E VAI A R$ 996 

MILHÕES 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA É A MAIS URGENTE DE TODAS, DIZ MINISTRO 

 GOVERNO ESPERA QUEDA DO PIB INFERIOR A 3,3%, DIZ MINISTRO MARCOS 

PEREIRA 

 EMPLACAMENTOS NO SETOR DE IMPLEMENTOS CAEM 31,13% DE JANEIRO A JULHO, 

DIZ ANFIR 

 10 AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA COM O APOIO DA CNI 

 JUSTIÇA FEDERAL SUSPENDE COBRANÇA DE PIS/COFINS E FAVORECE EMPRESAS 

DA ZFM 

 ISENÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR SÃO 

PAUTAS DE DEBATE NO CFC 

 PROJETO CRIA REFIS IMEDIATO PARA PEQUENAS EMPRESAS 
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 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SOBEM 248,8% EM 10 ANOS, DIZ PESQUISA DA 

ANEFAC 

 TRUMPF INVESTE € 30 MILHÕES NA FÁBRICA DE SCHRAMBERG, NA ALEMANHA 

 AUDI DESENVOLVE INÉDITO SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE RECUPERAM 

ENERGIA CINÉTICA 

 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE REALIZA WORKSHOP SOBRE 

MANUFATURA INTELIGENTE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 IST SISTEMAS REALIZA OPEN HOUSE EXCLUSIVO NA JL RACING 

 BRASIL TEM FROTA DE SÓ 2,5 MIL CARROS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS 

 VOLKSWAGEN ATRAI AUTOPEÇAS DA COREIA DO SUL 

 VOLKSWAGEN TEM NOVO CHEFE DE DESIGN 

 IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS: QUEDA NAS VENDAS PARA DE CRESCER 

 DUNLOP PASSA A FORNECER PNEUS PARA O UP! 

 FORD ABRE LABORATÓRIO DE POLÍMEROS 

 CONFIANÇA NA ECONOMIA PODE NÃO SE SUSTENTAR, DIZ PESQUISADORA DA FGV 

 OLIMPÍADA TEM 6,5 MIL TRABALHADORES EM SITUAÇÃO IRREGULAR, DIZ 

MINISTÉRIO 

 VETO A REAJUSTE DE SERVIDORES 'NÃO ERA TOTALMENTE NECESSÁRIO', DIZ 

MEIRELLES 

 MAIS DE MIL MICRO E PEQUENAS EMPRESAS FECHAM NO ALTO TIETÊ 

 MERCEDES: TRABALHADORES RETORNAM ÀS ATIVIDADES 

 PROTECIONISMO AO AÇO CRESCE NO MUNDO EM MEIO A PREÇOS BAIXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 12/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,169 3,170 

Euro 3,540 3,542 
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E-Commerce – Estado do Paraná promulga Lei do Preço 

12/08/2016 – Fonte: Gaia, Silva, Gaede & Associados - Advogados 
 

O Estado do Paraná, através da Lei Estadual nº. 18.805/2016, passará a exigir que os 
fornecedores de produtos e serviços comercializados pela internet informem ao 

consumidor o histórico de preços de produtos ou serviços que sejam veiculados como 
em promoção ou liquidação. 

 
Vale dizer, nos casos em que houver uma redução do preço do produto em quantia 
equivalente a 20% (vinte por cento), o vendedor (no momento em que realizar a 

operação) deverá:  
 

 proceder à emissão do histórico dos últimos 6 meses do preço destacado do 
produto ou serviço; e 

 identificar, para cada mês, o menor preço do produto ou serviço constante em 

nota fiscal emitida pelo fornecedor. 
 

A norma prevê, ainda, que, em casos de descumprimento de tais obrigações, o 
comerciante se sujeitará às penalidades previstas no artigo 56, do Código de Defesa 
do Consumidor, tais como: multas, apreensões do produto, suspensão do 

fornecimento de produtos e serviços e etc. 
 

A norma em voga poderá ser objeto de questionamentos jurídicos, na medida em que 
afeta o direito ao pleno exercício da atividade empresarial, em especial quanto aos 
eventuais entraves de ordem prática ao e-commerce. 

 

Vale diz que liminar impede assembleia de deliberar item sobre idade de 
diretores 

12/08/2016 – Fonte: Reuters Brasil 
 

A mineradora Vale disse que tomou conhecimento nesta quinta-feira de uma decisão 
judicial liminar que impede a companhia de deliberar em sua assembleia geral de 

acionistas agendada para 12 de agosto sobre um item referente à idade limite para os 
membros de sua diretoria executiva, informou a companhia em comunicado. 
 

De acordo com a Vale, a liminar fará com que a discussão, que envolveria a revisão 
de um item do estatuto social da companhia, não seja objeto de deliberação da 

assembleia. 
 

Abengoa diz que alcançou acordo com credores; prevê obter 1,17 bi euros 
em dinheiro 

12/08/2016 – Fonte: Reuters Brasil 

 
A empresa espanhola de energia e engenharia Abengoa disse nesta quinta-feira que 

alcançou um acordo de reestruturação junto a seus principais credores para reduzir 
dívidas e evitar a falência. 
 

Baseada em Sevilha, a companhia, que acumulou enormes dívidas após fazer 
empréstimos para financiar um acelerado plano de expansão, vem negociando com ps 

credores desde novembro passado.  A companhia disse que o acordo propõe converter 
70 por cento de seus créditos atuais em 40 por cento do capital da empresa 
reestruturada. Com isso, a Abengoa vai receber uma injeção de dinheiro de 1,17 bilhão 

de euros. 
 

A Abengoa recebeu da Justiça um prazo até o fim de outubro para ter até 75 por cento 
de seus credores apoiando sua proposta para reduzir a dívida e obter uma injeção de 
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recursos na companhia. A empresa não especificou na quinta-feira quantos credores 
concordaram até o momento com o plano de reestruturação. 
 

Capacitação: SISCOSERV E SUA RELAÇÃO COM OS TERMOS DO COMÉRCIO 

EXTERIOR E CÂMBIO 

12/08/2016 – Fonte: FIEP 
 

Sindimetal/PR divulga curso abaixo. 
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Curso: Governança e Sucessão Familiar 

12/08/2016 – Fonte: FIEP 
 

Sindimetal/PR divulga curso abaixo. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Inscrições com 50% de desconto para indústrias associadas ao sindicato. 

 
Para dúvidas e mais informações, favor entrar em contato pelo telefone (41) 3271-

7965 ou pelo email: escoladegestao@ielpr.org.br  
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Acordos para reduzir salários e jornada quadruplicam no 1º semestre 

12/08/2016 – Fonte: G1 
 

Indústria metalúrgica, química e de construção civil lideram pactos do tipo. 
Horas de trabalho e renda caíram na média 20% com 209 acordos, diz Fipe. 

 
FACEBOOK 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Saltou quatro vezes no primeiro semestre de 2016 o número de empresas que reduziram 

o salário de seus funcionários, por meio de acordos que cortaram as horas de trabalho. Os 
dados são de uma amostra pesquisada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) no Ministério do Trabalho. 

 
A maior parte dessas reduções (63%) aconteceu fora do Programa de Proteção ao 

Emprego (PPE), lançado no ano passado para desestimular demissões em empresas que 
alegam ter dificuldades financeiras. Sindicatos e patrões fecharam 209 acordos do tipo 
com a promessa de manter os empregos, contra 49 nos seis primeiros meses do ano 

passado. A jornada e os salários caíram, em média, 20%. 
 

Acordos de redução de jornada 
A indústria metalurgia foi o setor com o maior número de acordos no semestre (122), 
seguida pela indústria química, farmacêutica e de plásticos (19) e da construção civil (13). 

Também houve casos de jornada menor no setor de serviços, em especial no segmento 
de contabilidade e consultoria. 

 
Dificuldades do PPE 
A fornecedora de máquinas para a indústria automotiva Prensa Schuler, sediada em 

Diadema (SP), foi uma das que tentaram, mas não conseguiram se enquadrar nas 
exigências do PPE. A solução para não demitir foi fazer um acordo coletivo direto com o 

sindicato no fim do ano passado para reduzir a jornada em quatro dias num período de 
dois meses. 
 

Nesse intervalo, um grande pedido de exportação reduziu a capacidade ociosa e levou à 
interrupção do acordo, segundo a assessoria de imprensa da Schuler. Se o pacto não 

tivesse sido fechado, informou a empresa, os funcionários recém-demitidos teriam que ser 
admitidos para atender ao pedido. 

 
PPE 
Dentro do PPE, o trabalhador que tem a jornada reduzida em 30% recebe um salário até 

15% menor – já que os outros 15% são complementados por uma ajuda do governo, 
vinda do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Fora do programa, não há essa 

compensação e a redução salarial pode ser maior, desde que aceita pelo sindicato. Em 
troca, a empresa fica impedida de demitir. 
 

Muitas indústrias tiveram dificuldade em aderir ao programa. Para se enquadrar, é preciso 
estar em dia com as obrigações trabalhistas e comprovar que demitiu mais trabalhadores 

do que contratou nos últimos 12 meses. Também é necessário ter esgotado o primeiro o 
uso do banco de horas e períodos de férias, inclusive as coletivas. 
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Na prática, o programa do governo atendeu quase que exclusivamente empresas do setor 
metalúrgico. “Outros setores, como o comércio e serviços, têm muita dificuldade em se 
enquadrar no programa e não se beneficiaram”, avalia a advogada especializada em 

relações do trabalho e consultora de entidades sindicais, Zilmara Alencar. 
 

O diretor da secretaria jurídica do Sindicato dos Químicos de São Paulo, Edson Passoni, 
conta que boa parte das empresas do setor tentou aderir ao PPE, mas não atendeu aos 

requisitos do programa por estar inadimplente ou com atrasos no pagamento de direitos 
trabalhistas. 
 

“No nosso setor, as empresas ainda têm preferido esgotar todas as possibilidades previstas 
em lei, como recorrer à licença-remunerada ou férias coletivas para aliviar a ociosidade na 

produção. Redução de salário seria a última alternativa antes da demissão”, diz. 
  
Como o PPE vence em dezembro de 2017, o governo interino anunciou que vai enviar ao 

Congresso um projeto para torná-lo permanente. Se nada for feito, após esse prazo 
nenhuma nova empresa pode aderir ao programa e aquelas que já participam terão o 

benefício extinto até lá. 
 
Até maio, o programa atendeu desde sua criação 49 mil trabalhadores, cinco grandes 

montadoras e 53 fornecedores. Doze dessas empresas já prorrogaram a participação. Para 
o professor da USP e coordenador da pesquisa da Fipe, Hélio Zylberstajn, esse número 

ainda é muito baixo perto de um mercado de 40 milhões de trabalhadores assalariados. 
 
Acordos por setor 

 
Flexibilização da CLT 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse no último dia 21 de julho que defende a 
prevalência dos acordos coletivos sobre as leis trabalhistas somente em “pontos 
específicos”. Ele citou como exemplos a flexibilização da jornada de trabalho e dos salários, 

um dia após anunciar que o governo enviará ao Congresso propostas de mudanças na CLT 
ainda este ano. 

 
“Antes os sindicatos lutavam por reajustes acima da inflação e tinham conquistas reais, 
mas com a retração da economia eles passaram a lutar apenas para manter direitos 

conquistados”, afirma Zilmara. 
 

Segundo a advogada, a possibilidade real de demissões tornou as negociações entre 
patrões e trabalhadores “desproporcional”. Em sua avaliação, os acordos tomaram força 
quando os sindicatos perderam a margem de negociação. “Eles acabam cedendo a tudo 

em troca da manutenção do emprego”, diz. 
 

A curta duração dos empregos seria outro estímulo para mais acordos, acredita. Segundo 
o Dieese, cerca de 65% dos trabalhadores não completam um ano em empregos com 

carteira assinada. “A alta rotatividade contribui para que os empregados aceitem qualquer 
condição para não ser demitidos”. 
 

Para Zylberstajn, a criação de leis que flexibilizam as regras trabalhistas atende à demanda 
de empresários que querem ampliar a jornada em períodos de maior produção e reduzí-

la quando houver ociosidade. 
 
Muitas empresas gostariam de ter uma jornada anual e não semanal para adaptar picos 

de trabalho, com possibilidade de horas extras em períodos com maior demanda por 
produtividade" 

 
Uma possível flexibilização também poderia alterar regras de políticas salariais, horas 
extras e remuneração variável, segundo o economista. 
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Acordos anulados pela justiça 
A Constituição prevê que a redução dos salários e da jornada só pode ocorrer por 
negociações coletivas. Mas boa parte dos tribunais, com jurisprudência consolidada no 

TST, têm dado ganho de causa aos trabalhadores quando os acordos são questionados na 
justiça. Algumas decisões chegam a anular a redução salarial e obrigam a empresa a pagar 

os salários integralmente, observa Zilmara. 
 

Segundo a advogada, a criação de leis específicas de flexibilização pode desautorizar os 
tribunais a anular esses acordos, assunto que é alvo do interesse dos empresários. “Esses 
acordos deveriam vir acompanhados de alguma compensação para o trabalhador, como a 

ampliação da licença-maternidade e outro benefício, para que ele não atenda apenas às 
necessidades financeiras da empresa”, acrescenta. 

 
Antes, os sindicatos lutavam por reajustes acima da inflação. Mas com a retração da 
economia eles passaram a lutar apenas para manter direitos" 

Zilmara Alencar, especialista em relações do trabalho 
 

Hélio Zylbertajn, coordenador do Salariômetro 
“Muitas empresas gostariam de ter uma jornada anual e não semanal para adaptar picos 
de trabalho, com possibilidade de horas extras em períodos com maior demanda por 

produtividade”, diz Zylberstajn. 
 

JBS obtém liminar do TST para poder fechar unidade e demitir 800 

funcionários 

12/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e corregedor-geral da Justiça do 
Trabalho Renato de Lacerda Paiva concedeu à JBS liminar que garante o fechamento 
da unidade da empresa em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, e a demissão 

dos 800 funcionários. 
 

A decisão foi apresentada por advogados da JBS durante audiência nesta quinta-feira 
(11), na Justiça do Trabalho da vizinha Presidente Venceslau (SP) em busca de uma 
conciliação para o impasse trabalhista iniciado em junho. 

 
A cartada da JBS surpreendeu tanto a juíza do processo como o Ministério Público do 

Trabalho (MPT), que desconheciam o despacho concedido quarta-feira (9) pelo 
ministro. Além de cancelar liminares de primeira instância e a decisão do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), a decisão abriu caminho, além do fechamento da unidade, 

para a demissão dos empregados com o pagamento apenas dos direitos trabalhistas 
e sem as indenizações que estavam sendo negociadas nas audiências. 

 
O ministro alegou que a negociação coletiva é requisito prévio para realização de 

demissões em massa, mas que a prática “não se revela suficiente, por si só, para a 
garantia da estabilidade no emprego aos demitidos”. 
 

Para o corregedor da Justiça do Trabalho, o “ordenamento jurídico não impede o 
fechamento do estabelecimento do empregador, com ingerência do Judiciário na 

própria gestão do empreendimento”, mas limita-se apenas a estabelecer as 
consequências jurídicas advindas do tal ato, como o pagamento de indenizações e 
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compensações aos demitidos. “Diante desse quadro fático, ou seja, encerramento das 
atividades da empresa, não há como obstar a promoção da dispensa dos empregados”, 
sustentou o ministro do TST. 

 
Paiva alertou ainda sobre a impossibilidade de os trabalhadores receberem licença 

remunerada durante o julgamento da ação civil pública nas instâncias inferiores, como 
na audiência realizada nesta quinta na cidade paulista, já que a unidade fora fechada.  

 
“Os trabalhadores não podem ser colocados em atividade, visto que a empregadora 
encerrou suas atividades”, informou. “O pagamento alternativo de licença remunerada 

interfere na relação do trabalho, possibilitando o recebimento de salário sem a devida 
contraprestação”, emendou Paiva. 

 
Ainda segundo o ministro do TST, o pagamento de licença remunerada “inegavelmente 
ocasiona prejuízos financeiros elevadíssimos à requerente, os quais podem inclusive 

comprometer o futuro pagamento de indenizações devidas em decorrência das 
rescisões contratuais”. 

 
Na avaliação do Ministério Público do Trabalho, apesar de as demissões e do 
fechamento da planta de Presidente Epitácio pela JBS serem inevitáveis, ainda é 

possível requerer na ação, que volta a ser discutida em primeira instância, uma 
indenização por dano moral da companhia. 

 

Sumidenso anuncia que vai fechar fábrica de Pouso Alegre, MG 

12/08/2016 – Fonte: G1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Empresa tem cerca de 700 funcionários, que serão demitidos até dezembro. 

Em nota, multinacional informou que vai quitar todos os direitos trabalhistas. 

 

A Sumidenso do Brasil anunciou na quarta-feira (10) que irá encerrar as atividades na 
fábrica de Pouso Alegre (MG). A empresa tem cerca de 700 funcionários. As demissões 

devem ser realizadas a partir de outubro e concluídas até dezembro. 
 
No comunicado, a empresa disse que a falta de competitividade no mercado 

automobilístico é o motivo para o encerramento das atividades. Nesta quinta-feira (11) 
deve haver uma reunião entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a diretoria da empresa para 

discutir a questão. 
 
A Sumidenso do Brasil é uma multinacional de origem japonesa que fabrica chicotes 

elétricos automotivos. A empresa começou as atividades no país em 1978, e desde 1997 
tem a unidade em Pouso Alegre. 

 
Em nota oficial, a Sumidenso informou que parte da produção da empresa continuará no 
Brasil e outra parte será transferida para a unidade do Paraguai. A multinacional diz ainda 

que vai cumprir integralmente com a quitação de todos os direitos trabalhistas previstos 
na legislação brasileira. 

 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2016/08/sumidenso-anuncia-que-vai-fechar-fabrica-de-pouso-alegre-em-outubro.html
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Empresários vão a Temer e pedem reformas 

12/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O presidente em exercício Michel Temer se encontrou ontem, pelo segundo dia 

seguido, com representantes do setor empresarial para reafirmar o compromisso do 
governo com o ajuste. “Proponho uma soma de esforços do governo e do setor privado 
para edificarmos uma nova realidade para o nosso País”, disse, em evento que reuniu 

no Palácio do Planalto cerca de 800 empresários da construção civil, um dos setores 
mais atingidos pela recessão econômica.  

 
No dia anterior, Temer já havia se reunido com alguns dos mais importantes 
representantes de bancos e de conglomerados industriais, reunidos no Instituto 

Talento Brasil (ITB). Medidas para estancar o processo recessivo e iniciar a retomada 
do crescimento econômico formaram a pauta dos empresários no encontro. “Não 

pedimos apoio a nada. Ao contrário, viemos oferecer”, afirmou o coordenador do ITB, 
Antônio Machado de Barros.  
 

Não foi a primeira vez que o grupo, que reúne os principais empresários do País, se 
encontrou com o Temer. Eles já haviam se reunido ainda antes do afastamento da 

presidente Dilma Rousseff. O grupo ajudou na elaboração do “Ponte para o Futuro”, o 
programa apresentado pelo PMDB como saída para a crise econômica brasileira (leia 
mais na coluna de Sônia Racy, na página C2).  

 
Estiveram em Brasília Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco; Pedro Moreira 

Salles, presidente do Conselho do Itaú Unibanco; Jorge Gerdau, presidente do grupo 
Gerdau; Carlos Alberto Sicupira, da 3G Capital; Carlos Francisco Jereissati, presidente 

do conselho do Grupo Jereissati; Edson Godoy Bueno, presidente do Conselho do 
Grupo Amil; Josué Gomes da Silva, presidente do conselho e da diretoria da 
Coteminas; Pedro Passos, copresidente do Conselho da Natura; e Vicente Falconi, 

presidente da Falconi Consultoria.  
 

Segundo Barros, os empresários saíram “animados” da reunião e comentou que o 
andamento do processo de afastamento de Dilma Rousseff sequer foi tratado, pois o 
empresariado considera que o impeachment já está “em sua reta final”.  

 
O grupo destacou ao presidente que considera como “os dois projetos prioritários” 

para a reconstrução econômica a PEC da limitação do gasto público e a reforma da 
Previdência. “Ouvimos a convicção de que, em meio a negociações, essas proposições 
serão aprovadas provavelmente ainda este ano, no caso da PEC do teto, e a reforma 

da Previdência pelo menos encaminhado o seu conceito para discussão este ano 
também”, afirmou.  

 
Barros diz que o grupo atua desde os anos 90 e já levou propostas aos governos de 
Fernando Henrique Cardoso e de Lula. “Mas, no encontro desta semana, sentimos uma 

abertura inédita”, disse.  
 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresarios-vao-a-temer-e-pedem-reformas,10000068812


Construção. No evento de ontem, Temer disse que é na construção civil que se 
observa a maior possibilidade da “difusão do emprego”. Em recentes pesquisas, o 
segmento – atingido duramente pela recessão e pelas consequências da Operação 

Lava Jato – constatou ter demitido cerca de 400 mil trabalhadores em um ano.  
 

O presidente em exercício anunciou a retomada da construção de 10 mil unidades do 
Minha Casa Minha Vida e chegou a quebrar o protocolo dedicando mais tempo do que 

o normal aos cumprimentos e fotos com os empresários.  
 
Apesar de repetir que já age como presidente efetivo, Temer reconheceu as 

dificuldades, mas disse que era preciso olhar para o futuro. “Não temos de olhar pelo 
retrovisor para o passado, mas temos de verificar qual a realidade presente e olhar 

para o futuro”, afirmou.  
 
“Não tenho dúvidas de que vossa excelência será o líder maior à frente da roda do 

desenvolvimento”, disse o presidente do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, 
Antonio de Sousa Ramalho, em resposta. 

 

Alta da bolsa atrai novos investidores, mas perspectiva de “ganho fácil” 

diminui 

12/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Depois de amargar três anos de quedas consecutivas, a Bolsa de Valores voltou a 
crescer em 2016. No acumulado do ano, o mercado de ações teve uma alta de 34,7%, 

superando a marca dos 57 mil pontos do Ibovespa, o principal índice brasileiro.  
 
A performance chamou a atenção dos investidores pessoa física, que aumentaram a 

sua participação no volume negociado em 19,6% em julho, o mais alto porcentual 
mensal dos últimos quatro anos. 

 
Mas, para analistas financeiros, quem chegou à Bovespa a essa altura terá menos 
chances de encontrar “pechinchas” no mercado.  

 
“Os investidores pessoa física costuma procurar ações relativamente baratas e que 

subam no curto prazo. Só que, com a recuperação registrada ao longo do ano, achar 
essas oportunidades ficou bem mais difícil”, avalia George Sales, professor de Mercado 
Financeiro da Faculdade Fipecafi. 

 
Interesse estrangeiro 

De acordo com o professor da Faculdade Fipecafi George Sales, a valorização do real 
frente ao dólar de cerca de 25% no ano demonstra o aumento dos investimentos 
estrangeiros no país, depois da fuga dos fundos de pensão internacionais em 2015, 

com a perda do grau de investimento. 
 

Depois de uma alta considerável, a expectativa das consultorias é que haja uma 
desaceleração do crescimento do índice até o fim deste ano, quando o mercado 
financeiro deverá alcançar máximas de 60 mil pontos.  
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Mesmo que a previsão se confirme, o Ibovespa ficará abaixo de seu recorde histórico, 
que foi de 73.516 pontos, registrados em maio de 2008. 
 

Para alguns economistas, o atual cenário aponta para um mercado de ações nem caro 
e nem barato, mas dentro dos patamares esperados.  

 
De acordo com o assessor da Toro Investimentos Tiago Souza, as altas da bolsa foram 

puxadas pelo desempenho das empresas brasileiras em que o governo tem 
participação majoritária, como a Petrobras e a Vale, que subiram 75% e 52%, 
respectivamente. 

 
Reflexo da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que 

é dado como certo pelo mercado financeiro, e da escolha da equipe econômica, os 
papéis dessas duas empresas tendem a continuar apresentando resultados positivos.  
 

Para Souza, outro setor que se destaca é o financeiro, que teve um desempenho de 
48% de alta no acumulado do ano e deve ultrapassar os ganhos do Ibovespa. 

 
Para o professor da Fipecafi, a retomada da confiança do consumidor deve incentivar 
a melhora do setor do varejo, que ficou esquecido com o crédito mais caro e o menor 

incentivo ao consumo.  
 

“As más notícias da economia fizeram as famílias rever os seus hábitos, mas com os 
indicadores de emprego mais altos e com um nível salarial mais alto a tendência é que 
a situação dessas empresas também melhore.” 

 
Otimismo 

O Ibovespa, principal índice da Bolsa, teve uma alta superior a 34,7% no acumulado 
dos sete primeiros meses do ano: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Setores  
Quatro dos principais setores do mercado também apresentaram variação positiva no 

mesmo período, com destaque para os segmentos de energia e financeiro:  
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Lucro líquido da Copel mais que triplica no 2º trimestre, e vai a R$ 996 

milhões 

12/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) registrou lucro líquido de R$ 996,58 

milhões no segundo trimestre de 2016, mais de três vezes superior, ou 229,9% a 
mais, que os R$ 302,015 milhões apurados no mesmo período de 2015.  

 
No acumulado dos seis primeiros meses do ano, a estatal do Paraná reportou lucro de 
R$ 1,132 bilhão, alta de 46,7% ante os R$ 772 milhões no mesmo período do exercício 

anterior. 
 

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Copel ficou 
em R$ 2,07 bilhões no período entre janeiro e junho, o que corresponde a um aumento 
de 55,9% em comparação aos R$ 772 milhões registrados um ano antes. A margem 

Ebitda subiu 14,3 pontos porcentuais, para 30,6%, ante os 16,3% do primeiro 
semestre de 2015. 

 
A receita operacional líquida da Copel no segundo trimestre caiu 5,48%, para R$ 3,694 

bilhões. No semestre, a receita somou R$ 6,768 bilhões, queda de 16,9% ante o 
verificado na primeira metade do ano passado. 
 

Os números foram influenciados pela contabilização de recebíveis referentes à 
indenização pelos ativos de transmissão da Rede Básica Sistema Existente (RBSE) 

anteriores a maio de 2000.  
 
Em seu informe trimestral, a companhia explicou que mensurou a estimativa do fluxo 

de caixa para esses ativos no montante atualizado de R$ 1,355 bilhão, com base nas 
informações contidas na portaria 120 do Ministério de Minas e Energia, divulgada em 

abril, ocasionando “efeito de R$ 977,777 milhões na receita operacional e de R$ 
645,333 milhões no lucro líquido”. 
 

A portaria determina que os valores não depreciados passem a compor a Base de 
Remuneração Regulatória das concessionárias a partir do reajuste tarifário de 2017 e 

aborda aspectos relacionados à atualização, remuneração e prazo de recebimento dos 
valores.  
 

No entanto, as determinações ainda dependem de regulamentação da agência 
reguladora, a Aneel. 
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Reforma da previdência é a mais urgente de todas, diz ministro 

12/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou que o 

Brasil precisa de reformas na previdência, na política e na legislação. Na tarde desta 
quinta-feira (11), durante um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro 

(ACRJ), Pereira comentou as necessidades de mudança em setores estruturais do país 
e voltou a se posicionar favoravelmente à terceirização e à criação de novas 
modalidades de trabalho. 

 
Na última segunda-feira (8), o ministro disse ter avisado ao presidente em exercício, 

Michel Temer (PMDB), que deixaria o cargo caso percebesse que reformas importantes 
não estão avançando. Na ocasião, Pereira destacou a importância de enviar as 

propostas ao Congresso até o fim de novembro para conseguir que elas sejam 
aprovadas no primeiro semestre de 2017. 
 

No evento de hoje, porém, o ministro ressaltou que tem plena confiança no presidente 
interino Michel Temer e na equipe formada pelo atual governo. “Estamos muito unidos 

para melhorar o ambiente de negócios. Quando eu disse que se as reformas não 
avançassem eu não teria interesse no cargo, não é algo para agora, é para meados 
do ano que vem”, explicou. 

 
Pereira ressaltou que a reforma da previdência é a mais urgente, mas afirmou ter 

confiança de que com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), a proposta irá avançar. 
 

Governo espera queda do PIB inferior a 3,3%, diz ministro Marcos Pereira 

12/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou nesta 
quinta-feira, 11, no Rio, que a expectativa do governo é de que o Produto Interno 
Bruno (PIB) brasileiro tenha neste ano queda inferior à de 3,3% prevista pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI).  
 

Em julho, o Fundo melhorou pela primeira vez desde o início deste ano sua estimativa 
em relação à economia brasileira. Em abril, a previsão da entidade era de queda de 
3,8%. Pereira deu as declarações durante evento na Associação Comercial do Rio de 

Janeiro.  
 

Para o ministro, a conclusão do processo de impeachment da presidente afastada, 
Dilma Rousseff, será fundamental para a retomada da economia brasileira. “Com a 
confirmação do governo como definitivo, tenho certeza que economia vai reagir de 

forma positiva. Porque o momento causa, minimamente, desconforto nos investidores, 
especialmente os internacionais”, afirmou Pereira, que classificou a crise brasileira de 

“crise baseada na queda de confiança”.  
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De acordo com o ministro, a recessão econômica decorreu de uma “política equivocada 
do governo afastado”. Pereira afirmou que a gestão da presidente afastada tomou 
decisões equivocadas no âmbito econômico e internacional.  

 
Relações internacionais  

Marcos Pereira afirmou que os Estados Unidos, os membros da União Europeia e os 
países sul-americanos são as nações que o Brasil “tem maior empenho para 

comercializar”. Porém, segundo ele, o processo de impeachment é um entrave para 
consolidar negociações no âmbito internacional.  
 

O ministro afirmou que durante a reunião do G-20, que aconteceu em Xangai, na 
China, ele foi questionado sobre a situação política do País. “A pergunta mais 

recorrente era ‘como está o processo de impeachment? Há possibilidade dela (Dilma) 
voltar? Então em setembro nós conversamos'”, narrou.  
 

Segundo Pereira, todos os representantes de países com quem conversou 
demonstraram interesse em negociar com o Brasil, em especial a Espanha. “Nas 

reuniões com ministros da Inglaterra, Holanda e Canadá, em Xangai, todos 
demonstraram que suas empresas têm grandes interesses no Brasil. A Espanha foi 
quem mais mostrou”, afirmou.  

 
O ministro ainda contou que durante o evento conversou com a comissária do 

Comércio da União Europeia, Cecilia Malmström, e pediu que a saída do Reino Unido 
da União Europeia não atrapalhasse as negociações com o Mercosul, além de solicitar 
a inclusão da carne bovina e do etanol na lista de trocas entre os blocos. 

 

Emplacamentos no setor de implementos caem 31,13% de janeiro a julho, 
diz Anfir 

12/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

A quantidade de emplacamentos no setor de implementos rodoviários no período entre 
janeiro e julho de 2016 totalizou 37,429 mil unidades, uma queda de 31,13% em 

relação ao mesmo intervalo de 2015, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes 
de Implementos Rodoviários (Anfir).  
 

“Acredito que chegamos a um ponto de inflexão na curva de queda”, diz, em nota, o 
presidente da Anfir, Alcides Braga. “Diante dos sinais de volta da confiança na 

economia, poderemos observar nos próximos meses um início de recuperação que 
reduziria o resultado negativo do setor.”  
 

O segmento leve, de carroceria sobre chassis, sentiu mais a retração, com queda de 
37,99% nos primeiros sete meses do ano ante o mesmo intervalo do ano passado, 

para 22,725 mil unidades. Nos pesados, de reboques e semirreboques, a queda foi de 
16,92% na base anual, com 14,704 mil unidades.  

 
“A parte da economia ligada ao comércio e serviços nas cidades ainda não apresentou 
qualquer sinal de recuperação da crise o que explica a queda generalizada em todos 

os setores no segmento Carroceria sobre Chassis”, afirma o diretor executivo da 
entidade, Mario Rinaldi, em nota.  

 
A Anfir ainda informa que as exportações entre janeiro e julho deste ano somaram 
2,191 mil unidades, uma alta de 24,07% em um ano. 
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10 avanços na legislação brasileira com o apoio da CNI 

12/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Anualmente a CNI apresenta ao Congresso Nacional os projetos prioritários para a 
indústria e trabalha para garantir melhorias nas leis. 

 
Desde 1996, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta todos os anos a 

Agenda Legislativa da Indústria, documento que elenca as proposições em tramitação 
no Congresso Nacional mais relevantes para o setor industrial e para o 
desenvolvimento do Brasil.  

 
Para 2016, o documento, elaborado com a participação das 27 federações das 

indústrias e de representantes de 60 associações setoriais, aponta como prioridade a 
aprovação de leis que favoreçam a retomada do desenvolvimento econômico. Conheça 

avanços importantes na legislação obtidos com o apoio da indústria nesses últimos 
anos. 
 

1. Lei Geral das Micro e Pequenos Empresas - MPEs (2008) 
Atualização do teto de enquadramento no Simples e inclusão de atividades econômicas 

no regime simplificado de tributação. 
 
2. Lei do Gás (2009) 

O novo marco regulatório abriu o setor para novos investimentos privados ao quebrar 
o monopólio da Petrobras no transporte e ao permitir a autoprodução do combustível. 

 
3. Cadastro Positivo (2011) 
O registro dos consumidores que pagam suas contas em dia é um instrumento 

moderno que permite às empresas 'premiar' os bons pagadores com juros menores e 
melhores condições de pagamento. 

 
4. Contribuição Social da Saúde - CSS (2011) 
A CSS foi uma proposta de recriação da CPMF, extinta em 2007. A contribuição foi 

rejeitada pelo Congresso Nacional com forte mobilização da CNI e setor industrial. 
 

5. Nova Lei da Concorrência (2011) 
O instrumento de análise prévia de fusões e aquisições trouxe agilidade para o Sistema 
Antitruste brasileiro. Em 2012, o tempo médio de análise de casos de concentração foi 

de 19 dias, contra 75 dias verificados em 2011. 
 

6. Nova Lei dos Portos (2013) 
O novo marco regulatório para o setor portuário eliminou entraves legais que 
paralisaram o investimento na infraestrutura. Mais do que isso, abriu o mercado para 

o investimento privado, estimulando a concorrência e exigindo a definição de padrões 
mínimos de gestão e desempenho para as administrações portuárias. 

 
7. Limitação à substituição tributária de micro e pequenas empresas e 
inclusão de novas categorias no Simples (2014) 

A aplicação da substituição tributária às MPEs por estados reduzia sensivelmente os 
benefícios trazidos pelo regime simplificado de tributo oferecido pelo Simples Nacional. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/08/1,94833/10-avancos-na-legislacao-brasileira-com-o-apoio-da-cni.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canal/agenda-legislativa-home/


A proposta foi importante para o setor produtivo, ainda, por incluir novas categorias 
no regime simplificado e reduzir a burocracia para as MPEs. 
 

8. Marco Civil da Internet (2014) 
A proposta definiu o conjunto de direitos e deveres no ambiente de rede, considerando 

alguns dos fundamentos que regem o uso da internet e visando ao seu amplo 
desenvolvimento econômico e social. O texto é um avanço por reconhecer a livre 

iniciativa e a livre concorrência como fundamentos essenciais. 
 
9. Nova regulação do acesso ao patrimônio genético (2015) 

A lei desburocratizou o acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional 
Associado para fins de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, por parte de empresas 

e institutos de pesquisa.  
 
Sua aprovação criou um modelo que incentiva a inovação e removeu os entraves 

administrativos que praticamente paralisaram os investimentos e as pesquisas por 
mais de dez anos no país. 

 
10. Novas regras para o auxílio-doença e pensão por morte (2015) 
A lei promoveu alterações nas regras de pensão por morte, com o objetivo de garantir 

a sustentabilidade dos benefícios previdenciários no médio e longo prazo. 
 

Justiça Federal suspende cobrança de PIS/Cofins e favorece empresas da 
ZFM 

12/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 

 
 
A Justiça Federal do Amazonas concedeu liminar determinando a imediata suspensão 

da cobrança da contribuição relativa ao Programa de Integração Social e da 
Contribuição Financeira para a Seguridade Social (PIS/Cofins)  na importação de bens 
de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em 

inglês) quando destinadas para uso e consumo dentro da Zona Franca de Manaus 
(ZFM). 

 
A decisão, que cabe recurso, atende a ação impetrada pela TSF Comercio Atacadista 
de Eletrôeletronicos Ltda., e proibiu, ainda, a Receita Federal de praticar atos 

prejudiciais às atividades dessa empresa, inclusive proibindo a imposição de quaisquer 
penalidades ou obstrução à importadora em decorrência do processo. 

 
“É uma decisão importante porque confirma a excepcionalidade da Zona Franca de 
Manaus e outras empresas podem requerer esse benefício`, explica Eduardo Bonates, 

da banca Almeida & Barretto, responsável pela ação. 
 

Na mesma decisão, a Justiça Federal ainda determinou a devolução dos valores pagos 
a título de contribuição ao PIS-Cofins/Importação pela empresa nos últimos cinco anos 
anteriores ao ajuizamento da ação. 

 
Para Eduardo Bonates Lima, esta é mais “uma vitória das empresas da Zona Franca 

de Manaus contra as insanidades tributárias do governo federal, que insiste em não 
reconhecer a excepcionalidadade do modelo de desenvolvimento”. Segundo Bonates, 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/justica-federal-suspende-cobranca-de-piscofins-e-favorece-empresas-da-zfm/
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assim como nos casos do PIS/Cofins Vendas ZFM e da Taxa da Suframa, a Justiça  vem 
obrigando o governo gederal a respeitar a Constituição  e a legislação que rege a ZFM. 
 

Para Eduardo Bonates, que também é presidente da Comissão da Zona Franca na 
Seccional do Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM), diz que as 

empresas devem procurar assessoria jurídica adequada a fim de evitar pagar tributos 
federais já tidos como indevidos nos Tribunais Superiores em Brasília. 

 
“Nesse momento de crise profunda como a que vivemos atualmente, o Poder Judiciário 
se revela como alternativa viável e segura para as empresas instaladas na Zona Franca 

de Manaus fugirem dessa tributação insana e ineficaz que o Governo Federal joga nos 
ombros das empresas amazonenses”, disse o advogado. 

 

Isenção de tributos e gestão das organizações do Terceiro Setor são pautas 

de debate no CFC 

12/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) realiza, no próximo dia 18, o Seminário 
sobre Organizações da Sociedade Civil (SOSC). O encontro, em Brasília (DF), discutirá 
as alterações trazidas pela Lei nº 13.019/2014, também conhecida como Novo Marco 

Regulatório do Terceiro Setor, que estabeleceu novas normas para a relação entre 
essas entidades e o poder público. Entre os pontos que serão abordados estão as 

possibilidades de isenções e imunidades tributárias e a importância da contabilidade 
para a governança dessas organizações. 
 

O Novo Marco entrou em vigor em janeiro deste ano e traz uma série de inovações 
para as entidades das Organizações da Sociedade Civil (OSC). “A principal alteração 

foi a possibilidade de remuneração dos dirigentes”, afirma o presidente da Academia 
de Ciências Contábeis do Distrito Federal (ACICONDF), José Antonio de França.  
 

As legislações anteriores não proibiam as remunerações, mas criavam impeditivos 
para sua realização. Por exemplo, entidades que remuneravam seus dirigentes 

perdiam o título de beneficência e de associação sem fins lucrativos e, com isso, 
ficavam sem isenções e imunidades tributárias. 
 

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de 
Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social (Profis), Marcelo dos Santos, a 

nova lei ainda requer debate. “A legislação estipula que o salário dos dirigentes não 
pode ser superior a 70% do dos servidores públicos e a livre iniciativa tem regras 
próprias de funcionamento, que não atendem à mesma lógica do serviço público”. 

 
Outra mudança importante trazida pela legislação é a necessidade de chamamento 

público para a contratação das OSCs pelo ente público. “Essa é uma mudança 
importante, porque teremos uma diversidade maior de organizações contratadas pelo 

setor público”, afirma o procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, 
José Eduardo Sabo. Segundo ele, outra mudança é que as entidades não precisam 
mais cumprir a Lei de Licitações na íntegra, apenas seus princípios.  

 
“Pontos como legalidade, publicidade, transparência e outros ainda são obrigatórios, 

mas o processo está simplificado”. 
 
A contabilidade das OSC também será tema do encontro. Santos defende que a 

contabilidade é fundamental para a governança de qualquer organização, 
especialmente das do terceiro setor.  

 
“A sustentabilidade dessas entidades está diretamente relacionada a uma boa gestão 
e isso só é possível com uma contabilidade rigorosa”. Sabo reforça a necessidade de 

cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade para a viabilidade delas. “A 
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enorme maioria são pequenas organizações, e a contabilidade traz elementos de 
gestão que são fundamentais para a correta e eficiente aplicação de recursos”. 
 

Santos defende que o Novo Marco atua em três eixos. O primeiro é a contratualização, 
que estabelece regras para o estabelecimento de parcerias entre os entes públicos e 

as OSCs. O segundo é a sustentabilidade, que define as reduções tributárias. E o 
terceiro versa sobre conhecimento e gestão da informação. “Esse seminário entra 

nesse eixo”, afirma. 
 
Durante o seminário será lançado o livro Terceiro Setor e Tributação, publicação que 

reúne texto de especialistas na área, coordenados por Sabo.  
 

“Para essas empresas sem fins lucrativos, a tributação é tão importante quando a 
contabilidade. Ambas são indispensáveis para gestão financeira. Como o sistema 
tributário brasileiro é complexo, muitas não sabem que são isentas. Em Brasília, por 

exemplo, as OCSs são isentas do IPTU, IPVA, ITBI e ISS e muitas desconhecem isso”, 
afirma o procurador. 

 
Durante o evento também será lançado o livro Organizações da Sociedade Civil – 
Associações e Fundações. Constituição, funcionamento e remuneração dos dirigentes, 

escrito por Sabo, Santos, França, pelo promotor de justiça do Estado de São Paulo, 
Airton Grazzioli. 

 
O seminário ocorrerá das 9h às 12h, no auditório do CFC. Inscrições estão abertas, 
são gratuitas e podem ser feitas no site cfc.org.br/evento. Mais informações pelo 

telefone (61) 3314- 9501 ou 3314-9446. 
 

O tema também será debatido durante o 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, 
que será realizado de 11 a 14 de setembro, em Fortaleza (CE). 
 

No Fórum de gestão e Controle do Terceiro Setor, cujo tema central será Marco 
Regulatório do Terceiro Setor e Prestação de Contas, vão participar José Eduardo 

Sabo, Marcelo dos Santos, José Antonio de França e Airton Grazzioli. A coordenação 
do painel será feita por Juarez Domingues Carneiro, presidente da Fundação Brasileira 
de Contabilidade (FBC). 

 
O Fórum será realizado no dia 14 de setembro, às 10 horas. As inscrições para o 20º 

CBC ainda estão abertas. Conheça a programação completa e se inscreva. 
 

Projeto cria Refis imediato para pequenas empresas 

12/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

No próximo dia 23, às 9h, está marcada a votação final na Câmara do projeto do novo 
Supersimples, cujo texto prevê, entre outras medidas, o lançamento imediato de 

inédito Refis, parcelamento de dívidas tributárias, para micro e pequenas empresas, 
passando de 60 para 120 meses. Caso seja aprovado ainda neste ano, o Refis entra 
em vigor a partir do dia de publicação da lei. 

 
A data foi definida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante 

audiência com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, o presidente da 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/projeto-cria-refis-imediato-para-pequenas-empresas/


Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, deputado Jorginho Mello, e 
com outros congressistas da Frente. Afif pediu urgência para votação do projeto, 
argumentando que é um importante instrumento para alavancar a economia brasileira 

e ajudar os pequenos negócios a ter oxigênio para atravessar a atual crise. 
 

O Refis para empresas não optantes pelo regime tributário reduzido do Supersimples 
prevê prazo de pagamento em até 15 anos. 

 
Além do dobrar o prazo de parcelamento dos débitos tributários, o projeto eleva o teto 
anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) de R$ 60 mil para R$ 

81 mil e cria uma faixa de transição de até R$ 4,8 milhões de faturamento anual para 
as empresas que ultrapassarem o teto de R$ 3,6 milhões. 

 
Dívida impagável 
O Refis para as micro e pequenas alarga o prazo para pagamento das dívidas 

tributárias, mas quem aderir ao programa de parcelamento pode ter que encarar 
uma dívida que cresce a cada mês com juros elevados. 

 
Quem alerta é o empresário contábil Valdir Pietrobon, presidente do Instituto 
Fenacon, da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. 
“Isso nao é Refis, é um parcelamento maior, mas que é também impagável porque é 

reajustado pela taxa Selic mais 1% ao mês”, avalia. “Se o governo aceitasse receber 
o valor original do tributo, já seria de bom tamanho para ele”. 
 

Na opinião do especialista, só precisa permanecer no Refis quem tem crédito a receber 
do poder público, que exige pagamento de tributos em dia. “São 10% das empresas. 

As demais estão sem condições de pagar tributos e preferem pagar os salários”, 
apontou. 
 

Por isso, acrescentou, é crescente a pressão das entidades e das empresas para edição 
de novas regras para eliminar os juros extorsivos do Refis.Para diretor da Fenacon, 

medida pode ser aprimorada. 
 
Taxas menores para o Ecad 

Uma das mudanças a serem propostas pelos deputados da Frente Parlamentar da 
Micro e Pequena Empresa é repor a redução de até 90% nas taxas do Ecad (Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição) por uso comercial de música para micro e 
pequenas empresas (MPEs) e microempreendedores individuais (MEIs). 
 

Essa foi uma das alterações aprovadas no Senado, no dia 28 de junho, por obra da 
relatora da matéria na Casa, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP). Com a redução da 

taxa, são beneficiados, por exemplo, pequenos bares e restaurantes que oferecem 
música aos seus clientes. 

 
Na Câmara, a decisão da peemedebista foi atribuída a lobby de artistas, cuja categoria 
se aproximou da senadora quando ela exerceu o cargo de ministra da Cultura no 

primeiro governo da presidente afastada Dilma Rousseff. 
 

Sem Ecad em motel 
Projeto aprovado em comissão do Senado, de autoria DA senadora Ana Amélia (PP-
RS), determina o fim de direitos autorais para execução de músicas nos quartos de 

motéis. Sem isso, o Ecad deixará de recolher R$ 7 milhões por ano. 
 

O parecer do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) foi favorável ao projeto. Ele e a 
autora entendem que esses ambientes são privados e não públicos. 
 

De acordo com a Associação Brasileira de Motéis, há cerca de 1.000 negócios dessa 
natureza no País. 



Motéis pagam mensalmente ao Ecad, em média, R$ 643,05 a cada dez aposentos. 
 
Vem aí barulho 

Centrais sindicais prometem realizar em 16 agosto manifestações em todos os estados 
contra a reforma da Previdência Social e da legislação trabalhista. São protestos que 

vão marcar o Dia Nacional de Luta em Defesa da CLT, dos Direitos Trabalhistas e da 
Previdência Social. 

 
As manifestações terão a presença da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos 

Trabalhadores (UGT), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Força Sindical 
e Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB). 

 

Empréstimos bancários sobem 248,8% em 10 anos, diz pesquisa da Anefac 

12/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
O volume de crédito no Brasil aumentou 248,8% entre junho de 2006 e junho de 2016, 
passando de R$ 897,5 bilhões para R$ 3.130,4 bilhões, valor que inclui as operações 

com recursos livres (disponibilidades dos bancos) e os recursos direcionados (aqueles 
que as instituições têm a obrigação de reservar para operações determinadas pelo 

Banco Central como, por exemplo, a canalização de 65% da poupança para a 
habitação). 

 
Os dados são da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac). A pesquisa mostra que, em relação ao Produto Interno Bruto 

(PIB), a soma das riquezas produzidas no país, houve um avanço de 19,5 pontos 
percentuais. Em junho de 2006, os empréstimos eram equivalentes a 32,4% do PIB 

e, em junho deste ano, o percentual subiu para 51,9%. 
 
As operações com recursos livres atingiram R$ 1.569,4 bilhões em junho último, ante 

R$ 447,2 bilhões, em junho de 2006, uma alta de 250,9%. Para as pessoas físicas, o 
volume passou de R$ 214,2 bilhões para R$ 799,6 bilhões, com crescimento de 

273,3%, e, no caso das empresas, de R$ 232,9 bilhões para R$ 769,8 bilhões, um 
aumento de 230,5%. Também foi constatada ampliação na média dos prazos de 
pagamento nesses últimos dez anos, passando de 9 meses para 37,9 meses. 

 
O diretor Executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac, Miguel José Ribeiro 

de Oliveira, observou, no entanto, que apesar da melhora na oferta de crédito nos 
últimos dez anos, a piora recente no desempenho da economia do país levou a um 
aumento no custo do dinheiro, na inadimplência e na redução dos prazos para a 

quitação. 
 

Taxas de juros sobem 
Entre junho de 2006 e junho deste ano, as taxas de juros das operações de crédito 
com recursos livres subiram nove pontos percentuais (de 43,2% para 52,2% ao ano). 

Para as pessoas jurídicas ocorreu alta de apenas 1,5 ponto percentual (de 28,8% para 
30,3%), enquanto para as pessoas físicas houve um avanço de 15,6 pontos 

percentuais (de 55,8% para 71,4%). 
 
O spread bancário (diferença entre o custo de captação dos bancos e as taxas de juros 

cobradas dos clientes) teve alta de 11,7 pontos percentuais (de 28% para 39,7%). 
 

Para as empresas, a elevação foi de 4,6 pontos percentuais (de 13,6% para 18,2%). 
Já em relação às pessoas físicas, o spread aumentou 17,9 pontos percentuais (de 
40,6% para 58,5%). 

 
 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/458668/emprestimos-bancarios-sobem-2488-em-10-anos-diz-pesquisa-da-anefac


As pessoas jurídicas tiveram prazo médio de 25,9% em junho deste ano, com 
ampliação de 254,8% sobre o mesmo mês de dez anos atrás quando esse tempo 
girava em torno de 7,3 meses. Para as pessoas físicas, as instituições financeiras 

elevaram o período de parcelamento em 374,5%, passando de 11 meses para 52,2 
meses. 

 
Inadimplência 

Os atrasos de pagamento por um período superior a 90 dias estão maiores, aponta a 
Anefac. Enquanto em junho de 2006, 4,6% dos compromissos assumidos não estavam 
em dia, em junho de 2016 a proporção subiu para 5,6% do total das operações. 

 
Em relação a empréstimos tomados por empresas, a inadimplência cresceu de 2,3% 

para 5,1% e, no caso das pessoas físicas, a proporção caiu, passando de 7,2% para 
6,1%. 
 

Trumpf investe € 30 milhões na fábrica de Schramberg, na Alemanha 

12/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

A fabricante de máquinas-ferramentas e tecnologia a laser Trumpf está investindo 
cerca de € 30 milhões em um novo centro de desenvolvimento e produção de fontes 

de laser de estado sólido. A sua nova unidade de produção em Schramberg - 
Alemanha, projetada pelo escritório de arquitetura Barkow Leibinger, contará 

adicionalmente com 12 mil metros quadrados, dobrando a área de produção.  
 
A expansão fornecerá espaço suficiente para todos os departamentos de produção, 

tais como salas limpas, montagem e escritórios, melhorando o fluxo de material e 
prazos de entrega. A nova unidade fabril em Schramberg deve iniciar a produção até 

o final de 2017.  
 
A empresa também planeja expandir o Centro de Desenvolvimento em Schramberg, 

inaugurado em 2013, criando um novo andar com cerca de 1800 metros quadrados.  
 

"A tendência para o uso de fontes de laser de estado sólido na produção industrial não 
mostra sinal de enfraquecimento", diz Peter Leibinger, vice-presidente da 
Trumpf GmbH + Co. KG e presidente da divisão de Tecnologia a Laser. 

 
"Schramberg é o berço da indústria de laser na Alemanha e pioneiro em lasers de 

estado sólido em todo o mundo. Com nossos investimentos criaremos as condições 
necessárias para o desenvolvimento bem sucedido da tecnologia laser", diz Leibinger, 
ressaltando a estratégia da empresa e a importância da planta de Schramberg:  

 
"Dada à forma como a indústria de laser tem se desenvolvido economicamente, 

estamos confiantes de que criaremos novos postos de trabalho em Schramberg nos 
próximos anos".   
 

Amplamente estabelecido 
No atual ano fiscal 2015/16, a Trumpf forneceu, em média, cerca de 60% das suas 

máquinas-ferramenta de corte para aplicações com lasers de estado sólido. Para o 
próximo ano, a expectativa é que esse número alcance 70%.  
 

A demanda por lasers de estado sólido está crescendo continuamente em diversas 
áreas do processamento de material. "Muitas aplicações industriais sequer são 

possíveis sem o laser de estado sólido", diz Leibinger. 
 
"O microprocessamento, em particular, é um campo em que os lasers estão realmente 

alcançando possibilidades novas e fascinantes. Mas lasers de estado sólido também se 
estabeleceram em fontes confiáveis em aplicações de alta potência, como fabricação 

de automóveis e construção naval".   

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14647-trumpf-investe-30-milhoes-na-fabrica-de-schramberg-na-alemanha


Ao contrário dos lasers de CO2, a luz emitida a partir de um laser de estado sólido 
apresenta um comprimento de onda menor, medindo 1 micrômetro. Isto permite que 
a luz seja guiada por um cabo flexível de fibra óptica.  

 
A vantagem é que a luz do laser alcança a peça de trabalho diretamente e facilmente, 

tornando o laser de estado sólido muito mais simples de ser integrado em linhas de 
produção. Em contraste, no laser de CO² com comprimento de onda 10 vezes maior, 

o feixe de luz é conduzido através da reflexão de espelhos até a sua área de atuação.  
 
Outra vantagem dos lasers de estado sólido está em sua eficiência na economia de 

energia elétrica, tornando-se uma opção mais econômica para os fabricantes. 
 

Audi desenvolve inédito sistema de amortecedores que recuperam energia 
cinética 

12/08/2016 – Fonte: CIMM 

 
Na mobilidade futura, a recuperação de energia tem uma importância crescente, 

inclusive na suspensão dos veículos. A Audi está trabalhando em um protótipo 
denominado eROT (elétrico rotacional), no qual amortecedores rotativos 
eletromecânicos substituem os atuais hidráulicos para obter um rodar ainda mais 

confortável. 
 

O princípio atrás do eROT é simples de explicar: “Cada buraco, lombada ou curva, 
induz energia cinética no veículo. Os amortecedores atuais absorvem esta energia, 
que é imediatamente perdida ao ser transformada em calor”, afirma o Dr. Stefan 

Knirsch, membro do Conselho para Desenvolvimento Técnico da AUDI AG.  
 

“Com os novos amortecedores eletromecânicos, acoplados ao sistema elétrico de 48 
volts, podemos utilizar esta energia. O sistema também nos presenteia, e aos nossos 
clientes, com possibilidades inteiramente novas de ajuste da suspensão.” 

 
O sistema eROT responde de forma rápida e com um mínimo de inércia. Sendo uma 

suspensão ativamente controlada, adapta-se de forma ideal às irregularidades da 
superfície e ao estilo do condutor.  
 

Uma característica de amortecimento virtualmente livre para ser definida a partir de 
programas (software) aumenta o campo de aplicação funcional, eliminando a 

interdependência entre os movimentos de compressão e expansão que limitam o 
desenvolvimento dos amortecedores atuais. Com o eROT, a Audi pode configurar o 
amortecimento no ciclo de compressão para ser confortavelmente suave, sem 

comprometer a absorção de energia necessária durante o ciclo de estiramento.  
 

Outra vantagem do novo sistema é sua geometria. Os moto-geradores instalados 
horizontalmente no eixo traseiro substituem os amortecedores telescópicos verticais, 

o que permite um ganho adicional de espaço no porta-malas. 
 
O sistema eROT permite ainda uma segunda função paralelamente ao livre ajuste das 

características de amortecimento, podendo converter energia cinética em elétrica 
tanto no ciclo de amortecimento como durante o estiramento. Para realizá-lo, um 

braço mecânico absorve o movimento do cubo das rodas.  
 
O braço transmite a força deste movimento por meio de uma série de engrenagens 

para o moto-gerador, que a converte em eletricidade. O resultado dessa recuperação 
é de 100 a 150 watts, em média, durante os testes em ruas e rodovias alemãs –  entre 

3 watts em rodovias recém-pavimentadas a até 613 watts em vias secundárias de piso 
irregular.  
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Nas condições de uso diárias tradicionais, isso corresponde a uma diminuição na 
emissão de CO2 de até 3 g/km. 
 

 
 

A nova tecnologia eROT baseia-se na utilização de sistemas elétricos de 48 volts. Nas 
configurações atuais, suas baterias de íons de lítio têm uma capacidade de 0,5 kW/h 

e um pico de saída de 13 kW. Um conversor DC (corrente contínua) conecta o 
subsistema de 48 volts ao sistema primário de 12 volts, que inclui um gerador com 
capacidade elevada e de alta eficiência. 

 
Os resultados iniciais dos testes do eROT são promissores, portanto, sua utilização 

futura em veículos da Audi certamente é plausível. O pré-requisito para tanto é um 
sistema elétrico de 48 volts, que é o componente central da estratégia de eletrificação 
da Audi.  

 
Na próxima versão, planejada para 2017, o sistema elétrico de 48 volts servirá como 

sistema primário em um novo modelo da Audi e alimentará uma tração híbrida de alto 
desempenho, oferecendo um potencial de economia de combustível de 0,7 litros para 
cada 100 km rodados. 

 

Hexagon Manufacturing Intelligence realiza workshop sobre Manufatura 
Inteligente e soluções tecnológicas 

12/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

A realidade da Indústria 4.0 no Brasil, os desafios da Manufatura Inteligente, a 
relevância e influência da robótica colaborativa e as novidades sobre financiamento e 

programas de incentivos são temas do workshop que será realizado no dia 18 de 
agosto na sede da Hexagon Manufacturing Intelligence. 

 
Em parceria com as empresas Romi, SKA, Kuka e Autêntica com o apoio do Centro 
Universitário FEI, Instituto Mauá de Tecnologia, UNIMEP, ABIMAQ e Revista 

Ferramental o evento contará com uma programação especial composta por 
palestrantes e empresas de renome com referência em tecnologia e escolhas 

inteligentes. 
 
As temáticas das apresentações abordarão o cenário da Indústria 4.0 no Brasil, as 

máquinas CNC flexíveis, os desafios da Manufatura Digital, a implantação da robótica 
colaborativa, a importância e colaboração das instituições de ensino, as impressões 

tridimensionais para a fabricação de produtos, os componentes para a produção 
inteligente e os programas de incentivo e financiamento para a implantação da 
indústria 4.0.  
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Além disso, os participantes poderão participar da demonstração do demo da célula 
de Manufatura Inteligente e celebrar o encerramento deste debate com o coquetel 
livre às 16h20.   

  
Para conferir a programação completa e participar deste encontro é necessário adquirir 

os ingressos através da página do evento. 
 

Workshop Manufatura Inteligente 
Data: 18/08 
Horário: das 08h30 às 16h20 

Local: R. Dom Aguirre, 190 - Vila Sofia, São Paulo (sede da Hexagon Manufacturing 
Intelligence)  

Programação completa e ingressos disponíveis aqui. 
 

IST Sistemas realiza Open House exclusivo na JL Racing 

12/08/2016 – Fonte: CIMM 
 
Parceira da IST Sistemas há quase 10 anos, a JL RACING abriu as portas para receber 

um grupo selecionado que puderam conhecer o fluxo de trabalho do desenvolvimento, 
produção e testes dos carros da Stock Car e a importância das ferramentas de projeto 

e simulação do SolidWorks e do SolidCAM. A apresentação foi ministrada pelo 
engenheiro e especialista da IST, Nícolas Resende Rossetto e o coordenador de 

engenharia Gustavo Lehto da JL. 
 
Em 1990, a JL iniciava suas atividades no ramo do automobilismo, fabricando os 

primeiros karts indoor do Brasil, que se tornaram paixão nacional. Com o grande 
crescimento da empresa, expandindo a sua atuação em todo território nacional, a JL 

ingressou na Stock Car, fabricando estruturas tubulares para os carros.  
 
Com a competência apresentada e as inovações trazidas, a empresa se consolidou na 

categoria, se tornando referência em todo Brasil. Hoje é a fornecedora oficial de três 
categorias fixas e outras sazonais. 

 
A parceria com a IST surgiu quando foi constatado que a melhor solução para 
desenvolvimento dos projetos da empresa, seria os softwares SolidWorks e SolidCAM, 

que colaboraram com a otimização do projeto e auxiliaram a produção.  
 

Hoje, a JL desenvolve diversos projetos tendo os técnicos da IST como facilitadores, 
que estão focados na resolução de problemas gerados durante o desenvolvimento dos 
projetos e sanando dúvidas cotidianas. Antes dessa parceria firmada, a JL chegou a 

terceirizar essa criação e testes de diversas peças. 
 

Logo no início da utilização do SolidWorks, já foi notado um grande ganho na parte 
estética, e na otimização de diversos parâmetros técnicos do carro. Há também uma 
busca constante na redução do preço, aumento da qualidade das peças, além de 

aumentar ainda mais a qualidade dos projetos e reduzir dependência de terceirizações. 
Isso tudo para aumentar o nível de satisfação dos clientes. Hoje, todos esses desafios 

foram alcançados com o uso das soluções fornecidas pela IST Sistemas. 
 
O software SolidWorks Simulation que simula com eficiência o desempenho do produto 

no mundo real, realiza testes ainda nos primeiros momentos do desenvolvimento do 
projeto, possibilitando estudos de durabilidade, respostas estáticas, dinâmicas e 

cinemáticas, e o SolidWorks Flow Simulation que permite simular o fluxo de líquidos e 
gases, e que no caso específico da JL Racing, é utilizado para avaliar as forças de 
arraste na carenagem do carro, garantindo a equivalência e equalização aerodinâmica 

de cada chassis.  
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Essas soluções contribuíram para deixar a peça “Manga de Eixo” 30% mais leve e 90% 
mais resistente. Para a fabricação da peça foi usado o software SOLIDCAM que tornou 
o processo de produção 70% mais rápido. 

 
Outra peça que podemos tomar como exemplo de sucesso é a “Rocker”, componente 

fundamental para o funcionamento da suspensão. Depois de recria-la no SolidWorks, 
houve uma diminuição no peso do produto, que passou a pesar apenas 592 gramas e 

a suportar esforços de até 6 toneladas. Por conseguir reduzir a quantidade de material, 
o custo da peça também diminuiu, reduzindo gastos e desperdícios.  
 

“Impressionante o resultado adquirido em nossos projetos depois da implantação dos 
softwares SolidWorks, SolidCAM e PDM, sem sombra de dúvidas temos alcançado 

todos os objetivos esperados e com a ajuda da Equipe Técnica IST conseguimos as 
soluções de problemas ou dúvidas na utilização das ferramentas”, afirma Gustavo 
Lehto Gomes. 

 
Depois da apresentação sobre os softwares, conhecer o histórico institucional e técnico 

da JL Racing, os convidados visitaram todos os setores de produção, desde a 
engenharia até a pintura, montagem e área de testes dos carros já prontos para as 
corridas. E para finalizar a experiência de um dia bastante produtivo, puderam 

conhecer o Kartódromo Internacional Granja Viana, e correr numa bateria concorrendo 
a brindes da IST. 

 
“Para nós é uma grande satisfação promover momentos e experiência para apresentar 
o que sabemos fazer de melhor, que é ajudar as empresas a superar seus desafios, 

com tecnologia de ponta e um suporte completamente especializado”, conclui Alvaro 
Marzola, diretor executivo da IST Sistemas. 

 

Brasil tem frota de só 2,5 mil carros elétricos e híbridos 

12/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O Brasil tem frota pífia de carros elétricos e híbridos. São apenas 2,5 mil unidades com 

a tecnologia, uma gota no oceano de mais de 41,5 milhões de veículos em circulação 
no Brasil. A informação é da ABVE, entidade que defende o aumento da presença de 
modelos com propulsão alternativa no mercado nacional. “Estes números vão na 

contramão da necessidade de redução das emissões”, diz Ricardo Guggisberg, 
presidente da organização.  

 
Segundo ele, foram anunciadas medidas recentes com a promessa de impulsionar este 
mercado, que no fim se mostraram insuficientes para aquecer a demanda. A principal 

delas foi a redução do Imposto de Importação destes carros, que agora varia entre 
zero e 7%. Há ainda iniciativas isoladas em estados ou cidades, como o município de 

São Paulo, que concedeu isenção de IPVA e do rodízio que restringe a circulação.  
 
Outra iniciativa destacada por Guggisberg é a parceria entre CPFL e Graal, que definiu 

a instalação de dois eletropostos de recarga de carros elétricos em rodovias.  
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24441/brasil-tem-frota-de-so-25-mil-carros-eletricos-e-hibridos


As ações provocaram aumento nas vendas nos últimos anos, mas foram incapazes de 
elevar os volumes a patamares significativos. Em 2010, quando os híbridos chegaram 
ao Brasil com o Ford Fusion, foram entregues 40 unidades aos clientes locais. No ano 

passado, com maior oferta de carros do gênero e incentivos anunciados, foram 846 
emplacamentos. Do total negociado no País ao longo destes anos, a maioria é de 

híbridos, com 2,2 mil unidades. 
 

O QUE FALTA?  
Guggisberg alerta que há um caminho longo para percorrer até que os modelos 
eletrificados ganhem mercado. A infraestrutura é um dos desafios. Na Alemanha, que 

tem frota de 24 mil veículos zero emissão, são 2,8 mil postos de reabastecimento. Nos 
Estados Unidos, onde a frota elétrica chega a 275,4 mil unidades, há 21,8 mil estações. 

A entidade defende a criação de uma política para estruturar o aumento dos números 
nacionais. 
 

Também falta regulamentação para a venda de energia elétrica como combustível. 
“Hoje os poucos postos que temos nem chegam a cobrar do cliente, mas não é correto 

pagar como um uso padrão”, aponta. Ele calcula que o Brasil precisaria que ao menos 
30% de seus postos de gasolina hoje no mercado oferecessem estação de recarga 
elétrica.  

 
Ainda que o Imposto de Importação tenha baixado, a ABVE lembra que o Brasil cobra 

IPI elevado sobre os carros com propulsão alternativa, que chegam a pagar alíquota 
de 25% enquanto este porcentual é de 13% para um modelo a gasolina. A entidade 
defende que o desconto no II passe a valer para motocicletas elétricas e para 

componentes usados na produção de modelos com a tecnologia. “Hoje a tarifa só 
funciona para autoveículos. Ampliar é uma oportunidade de desenvolver esta cadeia 

no Brasil”, entende Guggisberg. 
 

Volkswagen atrai autopeças da Coreia do Sul 

12/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Volkswagen promoveu na última terça-feira, 8, um encontro com fornecedores de 
autopeças da Coreia do Sul com o intuito de atrair e de firmar futuros negócios no 
Brasil.  

 
A exposição Volkswagen Korea Autoparts Plaza 2016, organizada pela área de compras 

da montadora com suporte da Kotra, divisão do consulado geral da República da 
Coreia, foi realizada na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP) e contou 
com a participação de 18 empresas sul-coreanas, algumas já fornecedoras da 

Volkswagen. 
 

“A exposição ‘Volkswagen – Korea Autoparts Plaza 2016’ permite o contato entre os 
participantes:  
 

 
Volkswagen, empresas coreanas e a Kotra. O objetivo é criar oportunidades de 

negócios e aproximar potenciais fornecedores que possam contribuir com inovação, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24440/volkswagen-atrai-autopecas-da-coreia-do-sul


novas tecnologias, produtos e preços competitivos”, afirmou o vice-presidente de 
compras da Volkswagen no Brasil, Josef Baumann. 
 

O executivo fez apresentações sobre o Grupo VW, a empresa no Brasil e sobre como 
os coreanos podem fazer parte do grupo de fornecedores da montadora. “A área de 

compras tem uma grande responsabilidade, um importante papel, não apenas 
relacionado ao custo de material, mas também para definir os fornecedores certos 

com base em qualidade, capacidade de desenvolvimento, inovação, tecnologia e 
competitividade”, frisou Baumann. 
 

Também participaram do evento o vice-presidente de desenvolvimento de produto da 
VW do Brasil, Markus Kleimann, o diretor de qualidade assegurada, Peter Schaefer, e 

o diretor geral da Kotra, Yungsun Lee, entre outros executivos e convidados. 
 
 “A Kotra, que é a agência de promoção de comércio e investimento da Coreia, 

organizou este evento em outros países como Alemanha, Japão e Estados Unidos. E 
estou feliz em realizá-lo no Brasil, um dos maiores produtores de automóveis.  

 
Esse evento permite promover e desenvolver uma aliança entre as empresas coreanas 
e a Volkswagen do Brasil na área de compras de autopeças, comercialização de novos 

produtos e futuros negócios”. Lee afirmou que os expositores coreanos selecionados 
são reconhecidos por suas práticas de negócios confiáveis e tecnologias, priorizando o 

tempo de entrega das peças. 
 

Volkswagen tem novo chefe de design 

12/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
José Carlos Pavone é o novo chefe de design da Volkswagen para a América do Sul. O 

brasileiro de 38 anos assume o lugar de Luiz Alberto Veiga, que se aposenta após 40 
anos na Volkswagen do Brasil. “Decidi ser designer quando li uma reportagem sobre 
o Veiga em 1991. Mandei uma carta para ele com um desenho de um carro que fiz. E 

ele respondeu!”, diz Pavone, que tinha 12 anos quando isso ocorreu.  
 

“Dar continuidade ao trabalho da pessoa que me inspirou a ser designer é um desafio 
muito especial”, afirma o executivo. José Carlos Pavone entrou na VW do Brasil em 
2002. Em 2004 foi trabalhar para a empresa na Alemanha. Em 2011 assumiu o centro 

de design da Califórnia, nos Estados Unidos, que desenvolve projetos para as 12 
marcas do Grupo VW.  

 
Entre os veículos que projetou ele destaca o Passat vendido nos Estados Unidos e o 
Jetta lançado no Brasil em 2011. José Carlos Pavone formou-se em Desenho Industrial 

pela Universidade Mackenzie e é irmão gêmeo de Marco Antonio Pavone, também 
designer, que atualmente trabalha na Volkswagen na Alemanha.  

 
Luiz Alberto Veiga, 63 anos, tornou-se um dos designers mais respeitados do Brasil. 
Trabalhou em inúmeros projetos, entre eles o Gol “bolinha”, da segunda geração 
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Implementos rodoviários: queda nas vendas para de crescer 

12/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
As vendas de implementos rodoviários recuaram 31,1% no acumulado de janeiro a 
julho deste ano em comparação com mesmo período de 2015, ao totalizar 37.429 

unidades, entre leves e pesados, de acordo com balanço divulgado na quinta-feira, 11, 
pela Anfir, Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.  

 
Para a entidade, o desempenho aponta para estabilidade da queda dos 
emplacamentos, uma vez que tecnicamente está no mesmo nível que o registrado no 

primeiro semestre, quando as vendas diminuíram 30,6%. 
 

 “Acredito que chegamos a um ponto de inflexão na curva de queda”, explica Alcides 
Braga, presidente da Anfir. “Diante dos sinais de volta da confiança na economia 

poderemos observar nos próximos meses um início de recuperação que reduziria o 
resultado negativo do setor”, completa. 
 

O segmento leve – que corresponde a carroceria sobre chassis – continua exercendo 
a maior influência negativa do setor: nos sete meses completos do ano, as vendas 

ficaram 38% abaixo da registrada há um ano, passando de 36,6 mil para 22,7 mil 
unidades.  
 

“A parte da economia ligada ao comércio e serviços nas cidades ainda não apresentou 
qualquer sinal de recuperação da crise o que explica a queda generalizada em todos 

os setores no segmento carroceria sobre chassis”, afirma Mario Rinaldi, diretor 
executivo da Anfir. 
 

Em pesados – reboques e semirreboques -, dos 15 setores pesquisados pela 
associação, apenas os ligados ao agronegócio como graneleiro/carga seca e canavieiro 

registraram variação positiva, de 1,18% e 23,1%, respectivamente.  
 
Apesar disso, o resultado não foi suficiente para conter a queda anual de 16,9% do 

segmento pesado, que passou de 17,6 mil unidades nos primeiros sete meses de 2015 
para 14,7 mil unidades neste ano. 

 

Dunlop passa a fornecer pneus para o Up! 

12/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
A Dunlop passou a fornecer pneus Enasave EC300+ para o Volkswagen Up! na medida 

185/60 15. Além desse produto, a fabricante de pneus está em negociação para 
oferecer mais medidas à montadora. 
 

A Dunlop produz o Enasave em Fazenda Rio Grande, no Paraná, em uma unidade 
inaugurada em outubro de 2013, e utiliza tecnologia que permite a fabricação de pneus 

sem emendas. O modelo que equipa o Up! é considerado um pneu “verde” por sua 
baixa resistência ao rolamento, que resulta em economia de combustível e redução de 
emissões de gás carbônico. 
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Em 2015 a empresa iniciou a venda de pneus diretamente para montadoras e equipa 
modelos da Toyota e da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). A Sumitomo Rubber 
Industries, que detém a marca Dunlop, já havia fornecido pneus importados Falken 

para o Up!  
 

Ford abre laboratório de polímeros 

12/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Ford abriu dentro da fábrica de Camaçari ((BA) um laboratório de polímeros, 
materiais que compõem 60% das peças utilizadas nos carros. A instalação trará 

agilidade na certificação de novos materiais plásticos desenvolvidos por fornecedores 
e passa a liderar toda a cadeia técnica e logística de testes na área.  

 
Este é o primeiro centro de análise desse tipo pertencente à própria montadora na 

América do Sul. Até então essas análises eram feitas por parceiros como o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).  
 

Enquadram-se entre os polímeros materiais como o polipropileno, o polietileno de alta 
ou baixa densidade, os acrílicos e o ABS, que são objeto de constantes pesquisas. 

Redução de peso, de custo, aumento de durabilidade e maior utilização de conteúdo 
reciclado são características buscadas no desenvolvimento desses compostos, além da 
manutenção da aparência das peças em diferentes condições climáticas.  

 
O laboratório fica no centro de desenvolvimento do produto da Ford na fábrica de 

Camaçari, onde são feitos o EcoSport e a linha Ka (hatch) e Ka+ (sedã). Os 
equipamentos incluem máquina de ensaio de índice de fluidez e microscópio 
estereoscópico, que permite uma análise binocular em profundidade da composição 

dos materiais.  
 

A equipe é formada por especialistas na avaliação de propriedades como deformação, 
resistência, contaminação, dureza e elasticidade dos polímeros.  
 

Confiança na economia pode não se sustentar, diz pesquisadora da FGV 

12/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A confiança de especialistas econômicos se recuperou no Brasil no trimestre encerrado 

em julho, mas, se a melhoria das expectativas com o futuro não for acompanhada por 
avanços na percepção sobre a situação presente, o movimento pode não se sustentar.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24434/ford-abre-laboratorio-de-polimeros
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A avaliação é de Lia Valls, coordenadora de Estudos do Comércio Exterior do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), que compara o quadro 
atual com outros momentos da história e com a vizinha Argentina.  

 
Mais cedo, a FGV informou que 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. 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.  
 
No caso do Brasil, o IE saltou de 90 para 144 pontos, enquanto o ISA permaneceu no 

patamar mínimo de 20 pontos. Segundo Lia Valls, a diferença entre o IE e o ISA no 
Brasil está tão grande que remete ao quadro de 1989 a 1993 e de 1998 a 2002. Como 

o ICE é coordenado pelo instituto alemão Ifo, a série histórica começa em 1989.  
 
"A gente sabe que a melhora das expectativas está muito associada ao impeachment 

da presidente Dilma Rousseff e à promessa de reformas na economia. Se tudo isso se 
frustrar, o ICE pode cair", disse Lia.  

 
Na comparação com os períodos anteriores, é possível observar uma grande diferença 
entre IE e ISA, tanto na virada das décadas de 1980 para 1990 quanto na virada dos 

anos 1990 para os anos 2000.   
 

"A diferença entre IE e ISA era grande, mas a trajetória dos dois indicadores seguia a 
mesma tendência", afirmou Lia. Já no quadro atual, chama atenção o fato de o ISA 
estar estacionado em 20 pontos, menor nível possível no ICE.   

 
Um exemplo do que poderá acontecer com o ICE do Brasil está na Argentina. Na 

passagem do trimestre encerrado em outubro de 2015 para o encerrado em janeiro 
de 2016, o IE do país vizinho saltou de 94 para 166 pontos, após a eleição do 
presidente Mauricio Macri. Com isso, o ICE da Argentina foi a 109 pontos, mas na 

leitura de julho está em 100. A acomodação foi puxada pelo recuo no IE, que agora 
está em 150 pontos.  

 
"A Argentina está conseguindo manter as expectativas em alta. O discurso do Macri é 
claro sobre o tempo que leva para as coisas melhorarem, mas somente as expectativas 

não puxam a mudança", disse Lia. 
 

Olimpíada tem 6,5 mil trabalhadores em situação irregular, diz ministério 

12/08/2016 – Fonte: G1 

Trabalhadores estão a serviço de 2 empresas que fornecem alimentação. 
Jornada exaustiva e falta de local para refeições e descanso são problemas. 
 

O Ministério do Trabalho informou nesta quinta-feira (11) que chega a 6,5 mil o número 
de trabalhadores em "situação irregular" na Olimpíada do Rio de Janeiro (RJ). Segundo o 

governo, os problemas encontrados até o momento foram jornada de trabalho excessiva; 
local inadequado para alimentação; falta de pausa para refeições e descanso; e ausência 
de registro de ponto. 

 
"Estamos analisando também o tipo de contrato feito com esses funcionários. Dependendo 

da documentação apresentada pela empresa e pelo Comitê Olímpico, que nós já 
solicitamos, a situação desses empregadores pode se agravar", afirmou o chefe do setor 
de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, 

Márcio Guerra. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/olimpiada-tem-65-mil-trabalhadores-em-situacao-irregular-diz-ministerio.html


De acordo com ele, os trabalhadores estavam a serviço de duas empresas de alimentação, 
que fornecem a maior parte das refeições servidas no evento. 
 

O Comitê Rio 2016 informou que tem "uma colaboração com o Ministério do Trabalho" e 
que está "sempre pronto" para fornecer documentos pedidos pelo ministério. 

 
"Estamos cientes, sabemos que a maioria das notificações diz respeito a terceirizados. 

Acompanhamos de perto a apresentação das documentações necessárias e eventuais 
correções de problemas por parte deles. Sobre as questões relativas ao Comitê Rio 2016, 
temos apresentado e continuaremos a apresentar as explicações e documentações 

solicitadas dentro dos prazos", disse o Comitê. 
 

Investigação 
Na quarta (10), o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho anunciaram 
investigação sobre as condições de jornada dos funcionários que atuam na venda de 

alimentos na Rio 2016. Estava previsto para o mesmo dia que uma das empresas 
responsáveis pelo serviço assinasse um termo de ajustamento de conduta para melhorar 

as condições de trabalho dos seus funcionários. 
 
Entre as melhorias exigidas estão a garantia do acesso dos trabalhadores ao refeitório e 

fornecimento de água e alimentação saudável duas vezes por dia (para jornada de oito 
horas) ou até três, em casos de jornada de 12x36 horas. Além disso, as empresas devem 

providenciar tendas, bonés e protetores solares, assentos para descanso dos 
trabalhadores e adoção do registro de ponto eletrônico. 
 

De acordo com o Ministério do Trabalho, foram constatados problemas no Engenhão, no 
Maracanã, em  Deodoro e na Arena Olímpica. 

 
A Man Power Group, empresa de recursos humanos que é citada em seu site como 
recrutadora oficial para a Olimpíada, foi convocada para prestar esclarecimentos, assim 

como a Food Team (já autuada por problemas do mesmo tipo no Parque Olímpico), a 
Dicas do Chefe e a Marzan, especializada em limpeza. 

 
A Man Power Group informou que não foi notificada formalmente pelo Ministério Público 
do Trabalho. 

 
A Food Team informou que "está integralmente dedicada à solução dos problemas 

encontrados na operação e que as melhorias já podem ser percebidas desde ontem [terça-
feira]". A empresa foi criada em 2013 e também teve problemas em estádios da Copa das 
Confederações e no Maracanã. 

 
Autuação 

O próximo passo, acrescentou o governo, será autuar os empregadores. "Não 
conseguimos finalizar as autuações ainda, pois é necessário lavrar um auto de infração 

para cada trabalhador irregular. Assim que terminarmos, teremos o número exato de 
empregados atingidos e das autuações e multas aplicadas", explicou Guerra. 
  

O chefe do setor de fiscalização da Superintendência do Rio de Janeiro disse que as 
fiscalizações têm sido diárias. Por isso, ele acredita que o número de trabalhadores em 

situação irregular ainda irá aumentar até o final dos Jogos. 
 
“Não estamos fiscalizando apenas nas arenas, mas também nos eventos paralelos ligados 

às Olimpíadas. Por isso, acreditamos que a quantidade de trabalhadores flagrados em 
situação irregular fique ainda maior”, avaliou ele. 

 
Os auditores-fiscais do trabalho estão verificando as questões ligadas à jornada de 
trabalho, os aspectos de segurança e saúde e o tipo de contrato firmado com os 

trabalhadores, que precisa ser formalizado de acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 
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Veto a reajuste de servidores 'não era totalmente necessário', diz Meirelles 

12/08/2016 – Fonte: G1 
 

Câmara aprovou texto sobre renegociação com estados sem essa medida. 
Ministro da Fazenda afirmou que ponto principal do ajuste é teto de gastos. 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira (11) que deixar de 

conceder reajustes a servidores estaduais não era uma contrapartida “totalmente 
necessária” no acordo sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. A 
declaração foi feita um dia depois da aprovação pela Câmara dos Deputados do texto 

principal do projeto de lei sobre a renegociação das dívidas estaduais, sem essa medida.  
 

“Eu disse já outras vezes que a contrapartida importante é o teto (para os gastos públicos).  
Existia uma contrapartida auxiliar que era uma limitação de novos aumentos para 
servidores”, afirmou. “Isso visava facilitar um pouco a administração estadual para atingir 

o teto. Não era de fato totalmente necessária essa contrapartida auxiliar, porque o 
governador dispõe de todos os instrumentos legais para não dar aumento, não é 

obrigado”, declarou o ministro a jornalistas em evento com empresários, em São Paulo. 
 
 Pelas regras aprovadas na Câmara, os estados terão um alongamento, por 20 anos, do 

prazo para quitação das dívidas estaduais com a União, além da suspensão dos 
pagamentos até o fim deste ano. De contrapartida, restou somente uma: a regra que 

institui um teto para os gastos públicos. A outra, retirada do texto, era de que os estados 
não poderiam conceder reajustes a servidores públicos por dois anos. 
 

Dias antes, o Ministério da Fazenda chegou a informar que não abriria mão dessa 
contrapartida, mas acabou derrotado nas negociações no Congresso Nacional. 

 
Nesta quinta, Meirelles voltou a defender o teto para os gastos públicos, tanto nas cotas 
dos governos estaduais como do federal. A medida ainda depende de aprovação no 

Congresso, mas o ministro afirmou que, com a previsão orçamentária feita para o ano que 
vem, já estará em vigor em 2017. 

 
“Sempre dissemos que o teto é o aspecto central no processo de ajuste fiscal. No (ajuste 
fiscal) federal, por exemplo não temos sequer essa menção a ajustes auxiliares. O 

importante é que todos cumpram o teto, seja no governo federal, seja nos estaduais”, 
apontou. 

 
“A previsão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é que o teto seja aprovado 
na Câmara em segundo turno até o final de outubro e que seja, portanto, analisado e 

votado pelo Senado nos últimos dois meses do ano. Por via das dúvidas, é possível fazer 
para o próximo ano. Na proposta orçamentária de 2017, já adotamos o teto. Portanto, já 

está em vigor.” 
 

Teto para os gastos depende da Previdência 
Meirelles afirmou que, para os próximos anos, a efetividade de um teto para os gastos 
públicos de acordo com a inflação depende da aprovação da reforma da Previdência. 

 
Os problemas do Brasil não serão resolvidos por medidas frenéticas de curto prazo, e uma 

decisão atrás da outra, dando a impressão de atividade. Isso pode satisfazer à ansiedade, 
mas não resolve o problema". 
 

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda 
“Nós esperamos que, nos próximos meses, isso seja apresentado de forma final ao 

Congresso.  
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É muito importante que a reforma seja aprovada em um período de tempo que não exceda 
o próximo ano, porque para os anos seguintes, particularmente para 2019 e 2020, já se 
começa a inviabilizar um ajuste pelo teto se não houver algum ajuste da Previdência.” 

 
O ministro, no entanto, acrescentou que a aprovação da reforma previdenciária “não tem, 

evidentemente, o mesmo nível de urgência que a votação do teto em si". “Este sim precisa 
ser implementado o mais rápido possível. Quanto mais rápido for aprovado, maior a 

confiança na economia e, portanto, mais rápida será a recuperação.” 
 
Impeachment 

Meirelles afirmou que a conclusão do processo de impeachment da presidente afastada, 
Dilma Rousseff, vai “aumentar a ansiedade” em torno do ajuste da economia. 

 
“A velocidade do ajuste é lenta se comparada com o nível de ansiedade geral. Mas ela é 
muito rápida se nós considerarmos que é o primeiro ajuste estrutural das despesas 

públicas no Brasil desde a aprovaçao da Constituição de 1988”, disse. 
 

“Uma operação constitucional desta magnitude não obedece às ansiedades das mesas de 
operação e do mercado. Eu entendo, é normal, todos nós estamos ansiosos para resolver 
o problema”, argumentou. “Agora, por outro lado, é importante mencionar que os 

problemas do Brasil não serão resolvidos por medidas frenéticas de curto prazo, com uma 
decisão atrás da outra, dando a impressão de atividade. Isso pode satisfazer à ansiedade, 

mas não resolve o problema”, finalizou Meirelles. 
 

Mais de mil micro e pequenas empresas fecham no Alto Tietê 

12/08/2016 – Fonte: G1 
 

Mais de 1,1 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas no Alto Tietê no primeiro 
semestre de 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Segundo 
a estatística do instituto, os microempresários de Mogi das Cruzes foram os que menos 

resistiram: 335 encerraram as atividades. 
 

Em Suzano foram 233 fechamentos. Já em Itaquaquecetuba, 2016 não foi um bom ano 
para 193 microempresas. Os números do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) também não são muito diferentes. O último levantamento da entidade, feito em 

2013, mostrou que em Mogi das Cruzes a cada dez empresas abertas, três não sobrevivem 
aos dois primeiros anos. Muitos motivos podem levar a isso. O principal é esquecer de 

incluir no planejamento os "custos fixos" para manter uma empresa. 
 
Isso foi o que aconteceu com a professora Ana Lúcia da Silva. Como seus doces faziam 

sucesso, ela resolveu largar tudo e mergulhar de vez nos chocolates. Junto com a irmã 
abriu uma loja, mas algumas surpresas fizeram o negócio resistir só por um ano e meio. 

“A gente tinha um custo fixo alto e chegamos em uma época que não vendíamos para 
pagar o custo fixo, muito menos para retirar o meu salário e o da minha irmã. Então 

decidimos encerrar.” 
 
Depois da experiência, ela não largou o chocolate. Mas deixou para trás o sonho de ser 

uma empresária. “Uma vez só está bom e agora quero voltar para minha profissão. O 
chocolate agora é um paralelo e vai ficar em segundo plano.” 

 
Já Lucimara Franco é microempresária há quase dez anos. Nesse tempo, ela mudou o 
escritório para dentro de casa. Por dia são mais de 4 salgados, doces e bolos. Tudo feito 

na cozinha industrial na parte de cima da casa. Mas chegar a esse ponto exigiu investir 
tempo e dinheiro. “Eu achei que fosse assim, pegava aqui, gastava ali e não precisava ter 

fluxo de caixa. Com o passar do tempo, eu fui vendo que não era assim. No começo tem 
mais gasto que ganho. Ser dono do próprio negócio é difícil, não tem folga é de domingo 
a domingo.” 
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Antes de abrir o próprio negócio, Lucimara trabalhava em uma indústria. Hoje a família 
toda ajuda. Ela tem ainda uma funcionária fixa e chega a empregar, aos finais de semana, 
pelo menos mais oito pessoas. Se manter no mercado não foi fácil, mas ela garante que 

vale a pena. “Buscar conhecimento, fazer curso, me especializar dentro do que estou 
fazendo. Eu estou realizada e feliz, pois também trabalho junto com a minha família” 

Planejamento 
 

O consultor do Sebrae João Carlos Loureiro Gomes afirma que antes de mais nada é 
preciso investir em planejamento antes da abertura do negócio. “Primeiro é preciso fazer 
o plano de negócios para verificar a viabilidade da empresa. O Sebrae ajuda ainda o 

empreendedor a identificar o ponto, se aquilo que pretende abrir está de acordo com a 
vontade que tem para si, se tem planejamento financeiro e de investimento”, avalia 

Loureiro. 
 
Ele aponta que a falta de planejamento é um dos principais erros e pode levar à falência 

nos primeiros anos. “A falta de planejamento e de visão do negócio aliado a ansiedade são 
fatores que conspiram para o fechamento dos empreendimentos.” 

 

Mercedes: trabalhadores retornam às atividades 

12/08/2016 – Fonte: Diário do Comércio 

 
Após dois dias de paralisação na planta de Juiz de Fora (Zona da Mata) em função de 

desavenças entre Mercedes-Benz e as reivindicações dos trabalhadores, os 
funcionários da montadora alemã retomaram o trabalho ontem, reiniciando a 
produção. A empresa apresentou uma proposta de pagamento de Participação nos 

Lucros e Resultados (PLR) de R$ 5.200,00, aprovada em assembleia dos trabalhadores 
também ontem pela manhã. 

 
De acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora (Stim-JF), 
a negociação começou com R$ 2.500,00 para o pagamento da PLR, valor abaixo das 

expectativas dos trabalhadores e que levou à paralisação da produção por dois dias. 
Depois, a montadora subiu o valor para R$ 3.700,00, até chegar aos R$ 

5.200,00, aprovados por 52% dos funcionários que votaram. 
 
O pagamento da PLR será dado da seguinte forma: R$ 3.000,00 no dia 19 de agosto 

e os R$ 2.200,00 restantes no dia 20 de fevereiro de 2017. A parada realizada de 
segunda-feira a terça-feira pelos empregados foi a primeira desde o começo das 

negociações salariais, que já se arrastavam há mais de dois meses. 
 
A Mercedes fez um acordo com os trabalhadores da planta de garantia de empregos 

que encerrou-se no último dia 30 de junho. De acordo com o diretor do Stim-JF, 
Fernando Rocha, a prioridade do sindicato é a manutenção dos cerca de 750 

funcionários da planta, mas a entidade também discute questões como reajuste 
salarial e possíveis novos acordos de lay-off (suspensão temporária do contrato de 

trabalho). 
 
Adaptação - A Mercedes está adaptando a plataforma da Zona da Mata para receber 

a montagem bruta e pintura de cabines, o que estava programado para começar a 
partir do segundo semestre deste ano. A mudança foi anunciada em 2014 pela 

montadora e os investimentos são estimados em R$ 230 milhões. 
 
Com base em dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 

(Fenabrave), a montadora vendeu 8,8 mil caminhões entre janeiro e julho deste ano 
sobre 11,5 mil veículos no mesmo intervalo de 2015, uma redução de 23,5%. A 

fabricante alemã liderou o ranking nesse mercado, com 29,4% de participação no 
período. 
 

As vendas de ônibus da Mercedes também caíram neste ano. Nos sete primeiros 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=mercedes_trabalhadores_retornam_as_atividades&id=171936


meses, os emplacamentos deste tipo de veículo somaram 5,3 mil emplacamentos 
contra 7,6 mil nos mesmos meses do exercício anterior, uma retração de 30,3%, de 
acordo com os dados da Fenabrave. 

 

Protecionismo ao aço cresce no mundo em meio a preços baixos 

12/08/2016 – Fonte: UOL Notícias 
 

Os órgãos reguladores de todo o mundo, dos EUA à Índia, estão se esforçando mais 
do que nunca para defender as indústrias siderúrgicas locais da concorrência 
estrangeira. 

 
Diversos países impuseram 85 novos impostos e outras taxas às importações de aço 

no primeiro semestre, segundo a Associação Russa do Aço, que contabilizou medidas 
preliminares e permanentes. A quantidade é 49 por cento maior do que um ano antes. 
 

Os atritos comerciais são o resultado de um mercado siderúrgico saturado e das 
exportações recorde da China, onde as produtoras estão procurando novos clientes 

em um momento em que a economia se distancia da manufatura. As importações 
baratas prejudicam a rentabilidade das siderúrgicas americanas e europeias, gerando 
perdas de empregos e pressão para que os políticos defendam as indústrias locais. 

 
"O mundo está entrando em uma guerra comercial global do aço porque a demanda 

está fraca e o setor vive uma crise de excesso de capacidade", disse Kirill Chuyko, 
estrategista da BCS Global Markets, a maior corretora de Moscou. A Rússia é alvo de 
tarifas por ser o país produtor que oferece os menores custos e porque o rublo 

desvalorizado é visto como uma "vantagem imbatível", disse ele. 
 

Dados da China divulgados na sexta-feira mostraram que as siderúrgicas ainda estão 
produzindo em grandes quantidades. A produção de julho foi maior do que a do mesmo 
mês do ano passado. O país responde por cerca de metade da produção mundial. 

Disputas por dumping 
 

A Organização Mundial do Comércio disse em julho que observou um "aumento 
significativo" das medidas restritivas ao comércio em geral e classificou-as como "a 
última coisa de que a economia global precisa", em um comunicado online. Os 

denunciantes acusaram as exportadoras de venderem aço abaixo do custo, uma 
prática conhecida como dumping, para tirar os concorrentes do mercado e abocanhar 

participação de mercado. 
 
O assunto está ganhando terreno na política. Donald Trump, o candidato republicano 

à presidência dos EUA, prometeu que seu governo garantiria "aço americano para a 
infraestrutura americana" em um discurso realizado em junho nos arredores de 

Pittsburgh, conhecida como Cidade do Aço antes do colapso do setor, décadas atrás. 
 

No início deste mês, produtoras chinesas e russas de aço não inoxidável laminado a 
frio viraram alvo da União Europeia, que aplicou tarifas de cinco anos de até 36,1 por 
cento depois de descobrir que as importações dos dois países rebaixavam 

injustamente os preços das fabricantes locais. Os EUA também aplicaram impostos a 
determinados produtos de aços planos laminados a quente de sete países, incluindo 

Austrália, Brasil e Japão. 
 
Existem algumas evidências de que as tarifas estão funcionando, segundo a 

ArcelorMittal, a maior produtora da Europa e dos EUA. A empresa disse no mês 
passado que os preços do aço se recuperaram nessas regiões após a implementação 

de medidas comerciais e a empresa divulgou seu melhor resultado trimestral desde 
2014. 
 

http://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2016/08/12/protecionismo-ao-aco-cresce-no-mundo-em-meio-a-precos-baixos.htm

