
 

17 DE AGOSTO DE 2016 

Quarta-feira 

 EM ATO UNIFICADO, CENTRAIS SINDICAIS SE DIVIDEM SOBRE REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 CENTRAIS SE UNEM EM PROTESTO EM CURITIBA 

 MERCEDES DIZ A FUNCIONÁRIOS QUE QUER REDUZIR EXCEDENTE DE MAIS DE 2 MIL 

PESSOAS 

 TRABALHADORES DA MERCEDES PROTESTAM CONTRA DEMISSÃO DE CERCA DE 

2.000 

 EMBRAER INICIA PDV EM SUAS CINCO FÁBRICAS DO BRASIL NA TERÇA-FEIRA (23) 

 EM VÍDEO, TEMER DIZ QUE ESTÁ ABERTO A SUGESTÕES DO SETOR AUTOMOTIVO 

 GOVERNO VOLTA A DISCUTIR PROGRAMA DE RENOVAÇÃO DE FROTA COM SETOR 

AUTOMOTIVO 

 MINISTRO DIZ QUE GOVERNO ESTÁ EMPENHADO EM AQUECER INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 

 DESEMPREGO ATINGE EM CHEIO REGIÕES DE CURITIBA E LONDRINA, MAS POUPA 

MARINGÁ 

 INCENTIVO PARA TROCA DE CARRO VELHO VOLTA À PAUTA DO GOVERNO 

 PROGRAMA OFERECE DIAGNÓSTICO GRATUITO SOBRE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIAS 

DO PARANÁ 

 PARANÁ TEM 11 EMPRESAS ENTRE AS 150 MELHORES PARA TRABALHAR NO PAÍS 

 ARTIGO: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: ENTRAVE AO EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 AS REGRAS DA APOSENTADORIA PELO INSS 

 DESEMPREGO NO 2º TRI É O MAIOR DA SÉRIE EM TODAS AS GRANDES REGIÕES, DIZ 

IBGE 

 ALTA DE 1,6% NO PIB NÃO DEVE GARANTIR META FISCAL, DIZEM ANALISTAS 

 SINDUSCON/FGV: EMPREGO NA CONSTRUÇÃO TEM 21ª QUEDA MENSAL 

CONSECUTIVA EM JUNHO 

 CNC: RETOMADA NA INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS DEPENDE DO MERCADO 

DE TRABALHO 
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 COM DEMISSÃO DE 6 MIL TRABALHADORES, NÍVEL DE EMPREGO CAI EM JULHO, DIZ 

FIESP 

 CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO SOBE 4,2 PONTOS EM AGOSTO, DIZ CNI 

 CONCESSIONÁRIOS ELEGEM AUDI E DAF COMO MARCAS DO ANO 

 VW VENDE 30 CAMINHÕES PARA ESTRE, DE ARACAJU 

 WORKSHOP PLANEJAMENTO AUTOMOTIVO 2017 TERÁ CASA CHEIA 

 MDIC PROMETE PROGRAMA DE RENOVAÇÃO DE FROTA EM 2017 

 DÉFICIT NA BALANÇA DE AUTOPEÇAS DIMINUI 29% 

 MAGNETI MARELLI ATINGE PRODUÇÃO DE 80 MILHÕES DE BICOS INJETORES NO 

BRASIL 

 PÓSITRON AMPLIA FORNECIMENTO PARA TOYOTA 

 ALTA DAS COMMODITIES AJUDA MINERADORAS A REDUZIR PESO DA DÍVIDA 

 FUNDO DO POÇO NA DEMANDA POR AÇO JÁ PASSOU, AVALIA DIRETOR DA CSN 

 ARTIGO: CORTAR JUROS NÃO BASTA PARA MELHORAR SITUAÇÃO DAS EMPRESAS 

 RETOMADA DA ECONOMIA BRASILEIRA DEVE DEMORAR ANOS, INDICA FGV 

 FORD E GIGANTE CHINÊS INVESTEM EM EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA CARRO 

AUTÔNOMO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

Em ato unificado, centrais sindicais se dividem sobre reforma da Previdência 

17/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

A divergência entre as centrais sindicais em relação ao impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff se repete em relação à reforma da previdência. Apesar da 

CÂMBIO 

EM 17/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,229 3,230 

Euro 3,636 3,638 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/16/internas_economia,794504/com-demissao-de-6-mil-trabalhadores-nivel-de-emprego-cai-em-julho-di.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/16/internas_economia,794504/com-demissao-de-6-mil-trabalhadores-nivel-de-emprego-cai-em-julho-di.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/16/internas_economia,794498/confianca-do-empresario-sobe-4-2-pontos-em-agosto-diz-cni.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24468/concessionarios-elegem-audi-e-daf-como-marcas-do-ano
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24467/vw-vende-30-caminhoes-para-estre-de-aracaju
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24465/workshop-planejamento-automotivo-2017-tera-casa-cheia
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24464/mdic-promete-programa-de-renovacao-de-frota-em-2017
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24463/deficit-na-balanca-de-autopecas-diminui-29
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24461/magneti-marelli-atinge-producao-de-80-milhoes-de-bicos-injetores-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24461/magneti-marelli-atinge-producao-de-80-milhoes-de-bicos-injetores-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24460/positron-amplia-fornecimento-para-toyota
http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=24563
http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=24559
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803822-cortar-juros-nao-basta-para-melhorar-situacao-das-empresas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803822-cortar-juros-nao-basta-para-melhorar-situacao-das-empresas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803803-retomada-da-economia-brasileira-deve-demorar-anos-indica-fgv.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803601-ford-e-gigante-chines-investem-em-empresa-de-tecnologia-para-carro-autonomo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803601-ford-e-gigante-chines-investem-em-empresa-de-tecnologia-para-carro-autonomo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803550-em-ato-unificado-centrais-sindicais-se-dividem-sobre-reforma-da-previdencia.shtml


oposição a mudanças ser uma das bandeiras da manifestação unificada realizada nesta 
terça (16), não há consenso sobre o tema. 
O ato foi organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, CTB, 

CSP-Conlutas, CGTB, Intersindical, UGT e Nova Central em diversas capitais. 
 

Para a Força Sindical, é necessário que haja uma reforma para melhorar a arrecadação 
do governo e unificar as regras para trabalhadores de todas as categorias, disse João 

Carlos Gonçalves Juruna, secretário-geral da organização na manifestação organizada 
na avenida Paulista, em São Paulo. 
 

O deputado Paulinho da Força (SD-SP), presidente da entidade, não foi ao protesto. 
A Força Sindical concorda com a elevação da idade mínima para aposentadoria, um 

dos pontos mais polêmicos da proposta de reforma em discussão do governo, desde 
que válida para os nascidos a partir de 2001, que completarão 16 anos no ano que 
vem, afirmou Juruna. 

 
A entidade, em conjunto com a Nova Central, a UGT (União Geral dos Trabalhadores) 

e a CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), negocia com a equipe do governo do 
presidente interino Michel Temer as novas regras que devem entrar na proposta ao 
Congresso. 

 
A CUT, por sua vez, se nega a negociar com o atual governo por não considerá-lo 

legítimo, mas sim fruto de um "golpe". 
 
Para a CUT, a introdução do fator 85/95, mudança implementada no ano passado, foi 

suficiente para equilibrar a previdência pelos próximos dez anos, disse Sérgio Nobre, 
secretário-geral da organização, no protesto na capital paulista. 

 
"A previdência não está quebrada como dizem. Esse debate é importante, mas tem 
que ser feito com calma e envolvendo toda a sociedade, e não por um governo 

ilegítimo", afirmou Nobre. 
 

A idade mínima para aposentadoria é outra divergência. Para a CUT, a regra não deve 
ser mudada em nenhuma hipótese. 
 

Apesar das divergências, os sindicalistas se dizem unidos. "Essa manifestação marca 
a unidade dos trabalhadores novamente. Até agora estávamos divididos entre 'Fora, 

Temer' e 'Fica, Dilma'. Claro que todo mundo defende suas posições mas conseguimos 
nos unificar na defesa do emprego e contra a retirada de direitos", disse Juruna, da 
Força Sindical. 

 
O impeachment não estava entre as bandeiras da manifestação, mas diversos adesivos 

"Fora, Temer" foram distribuídos pela CUT no ato em São Paulo. Muitos dirigentes 
sindicais também chamaram o governo atual de "golpista" em seus discursos. Não 

houve citações à presidente afastada, Dilma Rousseff. 
 
Para Nobre, da CUT, o ato é sinal de maturidade das centrais. "Elas pensam diferente, 

mas na hora que os direitos estão em jogo, temos que nos juntar. As diferenças 
resolvemos depois", afirma. 

 
GREVE GERAL E VAIAS 
Além da mudança nas regras para aposentadoria, o ato também foi um protesto contra 

a terceirização, o projeto de lei de renegociação de dívida dos Estados e a PEC que 
estabelece um teto de gastos para o governo federal. 

 
Caso essas medidas avancem no Congresso, as centrais prometem organizar uma 
greve geral no país. Uma nova reunião entre as lideranças deve definir quais serão os 

próximos passos do movimento. 
 



O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também foi alvo do protesto, vaiado por ter 
afirmado na última semana que homens vão menos a hospitais porque trabalham mais 
que mulheres. 

 

Centrais se unem em protesto em Curitiba 

17/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

 
 
Cerca de 1.500 trabalhadores protestaram ontem de manhã, na Praça Santos Andrade, 

em Curitiba, contra as ameaças de perda dos direitos trabalhistas e sociais. O ato fez 
parte do “Dia Nacional de Luta em Defesa dos Empregos e Direitos”, realizado em todo 

o país e marca o inicio das ações unificadas das centrais sindicais. Em Curitiba 
participaram a Força-PR, CUT, CTB, Conlutas e Nova Central. 
 

O objetivo é barrar os projetos que forem contra os trabalhadores e exigir mais 
agilidade do governo na aplicação de ações que garantam a retomada econômica e a 

geração de empregos. 
 
“Deixamos claro que não vamos aceitar redução de direitos. Se for para fazer ajustes, 

que se comece cortando os privilégios da parte de cima da tabela e não pelos 
trabalhadores que já estão arcando com uma conta alta devido ao desemprego e a 

consequente redução de renda. Já apresentamos para o governo diversos medidas 
contra a crise que podem ser tomadas sem precisar atingir os direitos da população, 
porém, até agora o governo enrola e não toma atitude”, disse o presidente da Força 

Paraná, Sérgio Butka. 
 

Mercedes diz a funcionários que quer reduzir excedente de mais de 2 mil 

pessoas 

17/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
A montadora alemã Mercedes-Benz, que suspendeu nesta segunda-feira, 15, as 

operações da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e começou a 
convocar parte dos funcionários para iniciar processos de demissão, disse aos 

trabalhadores que a interrupção da produção foi feita para que a empresa fizesse uma 
“avaliação final da redução do excedente de mais de 2 mil pessoas”.  
 

O comunicado foi feito por meio de um boletim interno, enviado na sexta-feira, 12, 
aos 9,8 mil trabalhadores da unidade. No texto, a Mercedes diz que vive “um dos 

piores momentos da sua história em função do momento econômico e do reduzido 
mercado de veículos comerciais e sobre o qual não possui qualquer controle”.  
 

“Essa situação nos levou a uma alta ociosidade e, consequentemente, à necessidade 
crucial de reduzir o nosso quadro de pessoal. Para agravar ainda mais esse cenário, 

temos tido momentos de grandes dificuldades em nossa operação”, continua.  
 
Com a suspensão das operações, os 9,8 mil funcionários foram colocados em licença 

remunerada por tempo indeterminado, com exceção de alguns que ocupam funções 

http://www.bemparana.com.br/noticia/459771/centrais-se-unem-em-protesto-em-curitiba
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercedes-diz-a-funcionarios-que-quer-reduzir-excedente-de-mais-de-2-mil-pessoas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercedes-diz-a-funcionarios-que-quer-reduzir-excedente-de-mais-de-2-mil-pessoas/


consideradas essenciais. Até então, havia 1,8 mil trabalhadores em licença 
remunerada.  
 

A montadora nega que tenha começado a demitir, mas admite que tem convocado os 
funcionários para dar início aos “procedimentos rescisórios”. Como quase todo o 

quadro de funcionários tem estabilidade garantida até 31 de agosto, em razão do 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), os desligamentos só começariam de fato em 

setembro.  
 
Até o fim de julho, a montadora dizia que tinha um excedente de “mais de 2,5 mil 

pessoas” na fábrica. O excesso foi reduzido a 1.870 depois que 630 aderiram a um 
Programa de Desligamento Voluntário (PDV), aberto no início de junho e encerrado no 

fim de junho. Hoje, no entanto, mesmo após o PDV, a Mercedes-Benz sustenta que 
tem um excedente de “mais de 2 mil pessoas”.  
 

A contradição nos números deixou preocupado o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 
que acredita que a montadora pretende demitir 2 mil funcionários. Eles marcaram para 

esta quarta-feira, dia 17, uma assembleia para definir e organizar as ações de 
mobilização. A assembleia ocorrerá em frente à sede do sindicato, em São Bernardo, 
às 10h.  

 
“A direção da fábrica tomou essa medida extrema de forma unilateral, em meio a uma 

negociação que havia sido retomada. Temos certeza de que existem alternativas para 
atravessar esse momento preservando os empregos e não vamos aceitar essa postura. 
Queremos sensibilizar a empresa para retomar as negociações. Vamos discutir com os 

companheiros de que forma faremos nossa mobilização”, disse Moisés Selerges, 
diretor administrativo do sindicato e trabalhador na Mercedes-Benz. 

 

Trabalhadores da Mercedes protestam contra demissão de cerca de 2.000 

17/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Os trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo (SP) fazem 

manifestação na cidade contra a demissão de cerca de 2.000 pessoas. 
 
Após assembleia na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na manhã desta quarta 

(17) com cerca de 7.000 pessoas, segundo a entidade, foi definida uma mobilização 
para pressionar a empresa a negociar. 

 
A primeira ação tomada foi uma passeata da sede da empresa até o centro da cidade. 
A ideia é chamar a atenção da sociedade para a situação. 

 
Novas atividades devem ser definidas para os próximos dias. 

 
Na segunda (15), a produção da unidade foi suspensa e cerca de 10 mil funcionários 

—quase toda a mão de obra da fábrica— estão em licença remunerada, sendo que 
1.400 já estavam nessa situação desde fevereiro. 
 

Desde o início da semana, parte desses trabalhadores tem sido informada, por 
telegrama, sobre a demissão. O desligamento deve ser efetivado em setembro, 

quando termina o período de estabilidade de emprego que a Mercedes-Benz foi 
obrigada a conceder por ter aderido ao PPE (Programa de Proteção ao Emprego). 
 

Contatada, a companhia não informa quantas pessoas serão cortadas, mas diz que há 
aproximadamente 2.000 funcionários excedentes na fábrica de São Bernardo do 

Campo. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, esse é o número de demissões 
que a empresa pretende realizar. 
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A montadora atribui a medida à queda na demanda em razão da desaceleração 
econômica, o que obrigou a empresa a diminuir a produção. Antes do início dos cortes, 
a empresa já havia suspendido temporariamente contratos, concedido férias coletivas 

e aberto programas de demissão voluntária. 
 

Embraer inicia PDV em suas cinco fábricas do Brasil na terça-feira (23) 

17/08/2016 – Fonte: G1  

 
A Embraer informou que vai abrir na próxima terça-feira (23) um Plano de Demissão 

Voluntária (PDV) a todos os funcionários da companhia em suas cinco unidades do Brasil. 
A medida é motivada pela crise e faz parte de um pacote ações que a fabricante de 

aeronaves adota para reduzir em cerca de US$ 200 milhões ao ano as despesas da 
companhia. 
 

De acordo com a Embraer, o pacote oferece, além do pagamento rescisório, indenização 
de 40% do salário nominal proporcional ao tempo de empresa, direito a seis meses de 

plano de saúde e odontológico, e apoio em programas de palestras e workhops de 
qualificação. O pacote será isento de imposto de renda. 
 

Podem aderir ao plano funcionários de todos os níveis hierárquicos das unidades da 
Embraer do Brasil. A medida fica aberta até o dia 14 de setembro e os desligamentos 

estão previstos para a primeira semana de outubro. 
 

A empresa é uma das maiores empregadoras de São José dos Campos, com cerca de 13 
mil trabalhadores. Nas fábricas e subsidiárias, como a Eleb, que mantém no Brasil e no 
exterior são cerca 19 mil empregados - mais de 90% deles atuam no Brasil nas unidades 

de São José,Taubaté, Sorocaba, Botucatu e Gavião Peixoto - todas em São Paulo. 
 

A Embraer tem ainda uma unidade na Flórida (EUA). O PDV não será aberto aos 
trabalhadores desta unidade. 
 

A proposta foi apresentada pela empresa ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José em 
reunião na manhã desta quarta-feira (17). O G1 procurou os representantes da categoria, 

mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Anteriormente, o sindicato 
havia se posicionado contrário ao PDV. 
 

Crise 
No último trimestre, a Embraer sofreu prejuízo de R$ 337,3 milhões, revertendo resultado 

positivo, de R$ 399,6 milhões obtido no mesmo período do ano passado. A companhia 
também cortou estimativas para entregas de aviões executivos e comerciais. 
 

Com isso, a projeção de receitas líquidas neste ano teve queda para o intervalo de US$ 
1,6 bilhão a US$ 1,75 bilhão ante previsão anterior de US$ 1,75 bilhão a US$ 1,9 bilhão. 

Nos últimos seis meses, o consumo de caixa da companhia foi de US$ 600 milhões. 
 
No pacote de medidas contra a crise, a Embraer anunciou a revisão do plano anual para 

os próximos anos em que prevê readequação da estrutura administrativa e operacional e 
redução de custos em todas unidades da empresa no mundo. 
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Em vídeo, Temer diz que está aberto a sugestões do setor automotivo 

17/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

Em mensagem de vídeo destinada a participantes de evento da Federação Nacional de 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o presidente em exercício Michel 

Temer afirmou que espera receber sugestões do setor para tirar o País da crise 
econômica.  

 
“Tenho a mais absoluta certeza de que, neste congresso, os senhores acabarão por 
formular algum documento, que mandarão para muitos setores e espero que mandem 

também para a Presidência da República, fazendo sugestões”, disse o presidente em 
exercício.  

 
Temer, no entanto, pediu que as sugestões fossem “calcadas e alicerçadas 
precisamente nessa ideia de aliança de todos”. “O setor emprega milhares de pessoas 

e esses empregos precisam ser mantidos”, disse.  
 

No começo da mensagem, Temer afirmou que tem “trocado muitas ideias” com 
dirigentes da Fenabrave e lembrou que a cadeia automotiva representa cerca de 4% 
do PIB brasileiro.  

 
O vídeo durou menos de 3 minutos e foi interrompido quando Temer havia começado 

a falar sobre o ajuste fiscal. Organizadores do evento disseram que a interrupção se 
deu por problemas técnicos. 
 

Governo volta a discutir programa de renovação de frota com setor 

automotivo 

17/08/2016 – Fonte: EM.com 
 
O governo federal voltou a discutir com entidades do setor automotivo a possibilidade 

de tirar do papel um programa de renovação de frota, informaram nesta terça-feira, 
16, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, e o 

presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Antonio Megale, em evento da Federação Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (Fenabrave). 

 
Em discurso para os participantes do evento, o ministro disse que está empenhado 

com o projeto e que pretende envolver os bancos públicos para facilitar o 
financiamento. "Já conversei com o presidente do Banco do Brasil e com o presidente 
da Caixa", contou. Afirmou também que quer ver o projeto do programa de renovação 

de frota finalizado até o fim deste ano, para que entre em vigor já no ano que vem. 
 

As conversas entre o setor e governo começaram no governo de Dilma Rousseff e 
foram interrompidas quando teve início o processo de impeachment da petista. A 

iniciativa, batizada de Programa de Sustentabilidade Veicular, tem o objetivo tirar de 
circulação veículos muito antigos e substitui-los por veículos novos e mais eficientes 
do ponto de vista energético. 

 
As negociações foram retomadas na semana passada, quando Megale se encontrou 

com Pereira em Brasília para apresentar a versão preliminar do projeto. Segundo o 
presidente da Anfavea, ainda não há uma definição de que como programa vai 
funcionar e nem qual é a previsão de qual será o impacto no mercado interno de 

veículos. 
 

O ministro disse que recebeu pessoalmente do presidente em exercício Michel Temer 
a missão de tocar as conversas com o setor. Ao todo, 19 entidades do setor participam 
das negociações, entre elas a Anfavea, a Fenabrave e o Sindipeças. 
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Em linhas gerais, a ideia do programa é que os proprietários de veículos antigos 
ganhem um crédito ao trocar o antigo por um novo. O antigo seria mandado para 
sucata e a troca seria voluntária e não obrigatória. 

 
Em janeiro, quando Dilma ainda estava no comando do governo, o presidente da 

Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, disse que as conversas estavam avançadas e que o 
programa envolveria caminhões com mais de 30 anos de uso e carros com mais de 15 

anos de uso. À época, afirmou que o programa resultaria em um aumento anual de 
500 mil unidades no mercado interno.  
 

Ministro diz que governo está empenhado em aquecer indústria 

automobilística 

17/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 
O ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, disse nesta terça-feira,16, 

que o governo federal está empenhado em criar uma estratégia para a retomada das 
vendas de veículos ao mercado interno como forma de impulsionar a produção no 

setor e garantir a estabilidade no emprego. 
 
De acordo com Pereira, a ideia, que começou a ser discutida na semana passada com 

19 entidades do setor, é estimular a renovação da frota e, para isso, estão sendo 
contatados os agentes financeiros, incluindo os bancos públicos. O ministro informou 

que assumiu compromisso com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) de finalizar o projeto até o final deste ano. 
 

“O governo está trabalhando para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, e estou 
empenhado em destravar as amarras burocráticas”, afirmou, citando dados relativos 

ao ranking Doing Bussiness 2016, do Grupo Banco Mundial, em que o Brasil aparece 
na 116ª posição entre 189 países com chances de bons negócios. 
 

As afirmações foram feitas hoje (16) pelo ministro, em discurso de abertura do 26º 
Congresso & Expo da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores 

(Fenabrave), no Expo Center Norte, em São Paulo. 
 
Em uma alfinetada política àqueles que defendem o pensamento esquerdista, Pereira 

afirmou, em seu pronunciamento, que para o governo em exercício a “ ideologia está 
fora de moda, queremos e buscamos resultados”. 

 
Anfavea aposta no crescimento econômico 
Também presente ao encontro, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, manifestou otimismo quanto à 
possibilidade de uma retomada na economia.  

 
“Em 2017, estaremos em uma situação mais robusta e podemos voltar à quinta 

colocação no mercado mundial”, projetou, após lembrar o quadro de retração, 
mencionando que, no acumulado até julho deste ano, houve um recuo de quase 25% 
nas vendas de veículos. 

 
De acordo com o presidente da Anfavea, a indústria automobilística está com uma 

capacidade ociosa superior a 50%, sendo que na área de produção de caminhões, o 
percentual é maior, em torno de 75%. 
 

O executivo observou que, mesmo obtendo de volta o crescimento do mercado 
doméstico, a indústria deverá continuar investindo, na busca dos clientes externos. 

“Novos mercados estão sendo abertos, é difícil conquistar, e uma vez conquistados 
esses mercados, a gente espera mantê-los de uma forma perene”. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/459690/ministro-diz-que-governo-esta-empenhado-em-aquecer-industria-automobilistica
http://www.bemparana.com.br/noticia/459690/ministro-diz-que-governo-esta-empenhado-em-aquecer-industria-automobilistica


Megale também destacou que os empresários do setor estão contando com a retomada 
da confiança da economia, após a definição política do país. 
 

Ele acredita que isso irá poderá ajudar a recuperar, principalmente, o setor de veículos 
pesados, que tem sido mais penalizado pela crise. O presidente da Anfavea assinalou 

que há sinais de liquidez no mercado, apontando como exemplo, as cotas de 
consórcios que poderia “irrigam a economia”. 

 
Sobre o programa de renovação da frota, ele afirmou que estão sendo feito ajustes, e 
que não há ainda estimativa de prazo para a conclusão, porque a proposta envolve 

questões complexas. Megale antecipou que, em sua essência, o objetivo é retirar os 
veículos velhos de circulação, que poderiam ser utilizados em um projeto de 

reciclagem do próprio setor. 
 

Desemprego atinge em cheio regiões de Curitiba e Londrina, mas poupa 
Maringá 

17/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
De janeiro a junho deste ano, das três grandes regiões metropolitanas do Paraná, 

Curitiba e Londrina perderam juntas quase 16 mil postos de trabalho. Na contramão 
dos saldos negativos, a região de Maringá gerou 650 empregos no período, a maioria 
deles nos setores de indústria e serviços.  

 
Este fenômeno registado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) tem uma explicação. Segundo o diretor-presidente do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Julio Suzuki, como a indústria de 
Maringá está focada na produção de alimentos para exportação, o cenário é benéfico 

por conta da alta do dólar, favorável a quem vende para fora.  
 

Julio acrescenta que, nesse contexto, o setor de serviços pode ser um bom 
impulsionador da agroindústria e, uma vez vinculado a ela, também tende a empregar 
mais.  

 
Para a professora de economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), além de 

refletir os respingos da crise, os dados reforçam a vocação econômica de cada região 
metropolitana.“Londrina, por exemplo, tem um setor de serviços forte, que, não por 

acaso, foi um dos poucos que geraram empregos”, justifica.  
 
Mas, os saldos positivos da região de Londrina não se restringem ao setor de serviços, 

que criou 339 vagas. A agropecuária ganhou 262 novos empregos e a construção, 23.  
 

De acordo com Julio, essa alta no campo tem as mesmas raízes dos bons índices da 
agroindústria em Maringá: o contexto cambial favorável a exportações. Já na 
construção civil, o aumento não é considerado alto e segue o desalento do mercado 

imobiliário.  
 

Desaceleração imobiliária atinge forte 
Conforme explica o professor de Economia da PUC-PR Wilhelm Meiners, por ser maior, 
a região de Curitiba sentiu mais o fim do boom do mercado imobiliário. A capital 

paranaense e suas imediações perderam 689 empregos na construção em decorrência 
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da queda do poder aquisitivo do brasileiro bem como da redução da oferta de crédito 
e de programas populares de habitação. No interior, a blindagem do agronegócio 
exportador, embora tenha aquecido a economia, não impediu que os números deste 

setor também caíssem um pouco. 
 

Indústria prejudica principais regiões metropolitanas 
Apesar dos bons números da agroindústria de Maringá, a queda de vagas no setor 

industrial é o problema que mais tem contribuído para o desemprego nas principais 
regiões metropolitanas do estado, segundo o Caged.  
 

De acordo com o economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) 
Roberto Zurcher, as regiões metropolitanas de Curitiba e Londrina possuem patamares 

similares de industrialização e oferecem produtos de valores mais altos, sobretudo, 
vinculados ao setor de metal-mecânico.  
 

Como o poder de compra da população caiu, esse tipo de indústria foi um dos primeiros 
a sofrer cortes. “A pessoa pode deixar de comprar um carro, mas não deixa de comer”, 

exemplifica.  
 
Roberto enxerga com otimismo os bons índices da agroindústria e acredita que o setor 

continuará crescendo. Em contrapartida, lamenta a queda nos demais cenários e diz 
acreditar que a retomada deve demorar um pouco. “Ainda não vejo perspectiva para 

o resgate do consumo que tínhamos três anos atrás”, lamenta.  
 
Agropecuária em Curitiba 

A região metropolitana de Curitiba, que foi a única a ter perdas nos principais setores 
elencados pelo Caged (indústria, construção, serviços, comércio e agropecuária), 

sofreu um impacto negativo de 215 empregos no campo.  
 
Segundo especialistas, isso se deveu ao fato de a localidade possuir uma produção 

rural pouco voltada para exportações, ao contrário de Maringá. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

Incentivo para troca de carro velho volta à pauta do governo 

17/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
O governo federal voltou a discutir com entidades do setor automotivo a possibilidade 

de tirar do papel um programa de renovação de frota, informaram nesta terça-feira 
(16) o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, e 

o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Antonio Megale, em evento da Federação Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (Fenabrave). 

 
Em discurso para os participantes do evento, o ministro disse que está empenhado 

com o projeto e que pretende envolver os bancos públicos para facilitar o 
financiamento.  
 

“Já conversei com o presidente do Banco do Brasil e com o presidente da Caixa”, 
contou. Afirmou também que quer ver o projeto do programa de renovação de frota 

finalizado até o fim deste ano, para que entre em vigor já no ano que vem. 
 

As conversas entre o setor e governo começaram no governo de Dilma Rousseff e 
foram interrompidas quando teve início o processo de impeachment da petista. A 
iniciativa, batizada de Programa de Sustentabilidade Veicular, tem o objetivo tirar de 

circulação veículos muito antigos e substitui-los por veículos novos e mais eficientes 
do ponto de vista energético. 

 
As negociações foram retomadas na semana passada, quando Megale se encontrou 
com Pereira em Brasília para apresentar a versão preliminar do projeto. Segundo o 

presidente da Anfavea, ainda não há uma definição de que como programa vai 
funcionar e nem qual é a previsão de qual será o impacto no mercado interno de 

veículos. 
 
O ministro disse que recebeu pessoalmente do presidente em exercício Michel Temer 

a missão de tocar as conversas com o setor. Ao todo, 19 entidades do setor participam 
das negociações, entre elas a Anfavea, a Fenabrave e o Sindipeças. 

 
Em linhas gerais, a ideia do programa é que os proprietários de veículos antigos 
ganhem um crédito ao trocar o antigo por um novo. O antigo seria mandado para 

sucata e a troca seria voluntária e não obrigatória. 
 

Em janeiro, quando Dilma ainda estava no comando do governo, o presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, disse que as conversas estavam avançadas e que o 
programa envolveria caminhões com mais de 30 anos de uso e carros com mais de 15 

anos de uso.  
 

À época, afirmou que o programa resultaria em um aumento anual de 500 mil unidades 
no mercado interno. 
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Programa oferece diagnóstico gratuito sobre inovação para indústrias do 

Paraná 

17/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

Estão abertas as inscrições para o programa Bússola da Inovação, uma pesquisa on-
line que tem como objetivo incentivar o processo de inovação nas indústrias do Paraná. 
O empresário responde um questionário e recebe um diagnóstico de como está o 

processo de inovação dentro do seu negócio. Depois, os resultados são compilados em 
uma pesquisa que revela o Índice Paranaense de Inovação (IPrI). 

 
Podem participar industrias de qualquer porte e segmento do estado. Na edição 
anterior, 397 empresas do Paraná participaram pesquisa, que avaliou dez dimensões 

da inovação no ambiente corporativo. Entre as dimensões, estão atividades de 
inovação, investimentos, pesquisa e desenvolvimento e resultados dos processos de 

inovação. 
 
As inscrições para a edição 2016 são gratuitas e vão até outubro pelo site do programa. 

Após fazer o cadastro, o empresário responde um questionário com questões sobre 
procedimentos da sua empresa. É importante que as empresas respondam o 

questionário até o fim para que recebam o diagnóstico. 
 

Com o questionário pronto, o empresário recebe um diagnóstico completo de como 
está o processo de inovação em sua empresa, com dicas e ferramentas para melhorá-
lo. Todos os dados são sigilosos, sendo apenas compilados em uma pesquisa que 

revela o Índice Paranaense de Inovação (IPrI), da Federação das Indústrias do Paraná 
(Fiep) 

 
A segunda edição da pesquisa Bússola da Inovação, por exemplo, mostrou que houve 
uma queda de 13% no índice de inovação no estado, com nota final 5. Os principais 

desafios identificados pela pesquisa foram a aquisição de conhecimento externo; a 
captação e exploração de incentivos e recursos; e a formalização e qualificação de 

equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
 
O programa é conduzido pelo Sistema Indústria nos estados do Paraná e Ceará. Mais 

informações, no site da Bússola da Inovação. 
 

Paraná tem 11 empresas entre as 150 melhores para trabalhar no país 

17/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 
 

 
O Paraná tem 11 empresas entre as 150 melhores para trabalhar no país, segundo 

pesquisa da consultoria Great Place to Work (GPTW). As companhias paranaenses se 
destacaram na adoção das melhores práticas de gestão de pessoas e tiveram notas 
altas no índice de confiança dos funcionários em relação ao ambiente de trabalho. O 
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estado é o quarto com mais empresas presentes no ranking, atrás apenas de São 
Paulo (77), Ceará (14) e Rio de Janeiro (13).  
 

O diretor da GPTW no Paraná, Hilgo Gonçalves, afirma que as empresas com sede no 
estado estão muito focadas em melhorar o clima organizacional, ou seja, a qualidade 

do ambiente de trabalho.  
 

“Com um clima organizacional melhor, o colaborador trabalha mais comprometido. Há 
pesquisas nossas que mostram que o resultado no longo prazo das empresas GPTW é 
três vezes maior do que as que não estão no ranking”, explica Gonçalves. 

 
Já os funcionários das empresas listadas no ranking, segundo o diretor, têm confiança 

na liderança e orgulho de pertencer ao grupo em que trabalham. Entre as práticas que 
mais agradam os funcionários estão a transparência nas decisões e a comunicação 
mais próxima com a liderança.  

 
A edição 2016 da pesquisa avaliou 1.563 empresas em todo o país, aplicando 

questionários a quase dois milhões de funcionários. A maior parte da nota (67%) é 
composta da avaliação dos trabalhadores de como eles se sentem em relação à 
empresa e à liderança e 33% vêm das práticas de gestão de pessoas implementadas. 

 
A pesquisa avalia empresas de grande porte, médio porte nacionais e médio porte 

multinacionais. As líderes de cada categoria foram, respectivamente, Elektro, Sama e 
Google. Ao todo, o ranking traz 150 empresas, a maioria do setor de serviços (85), 
seguido de indústria (45), comércio (19) e terceiro setor (1).: 

 
Confira as 11 empresas com sede no Paraná que estão entre as melhores para 

trabalhar, segundo a edição 2016 da pesquisa GPTW: 
 

 Gazin 

 Volvo  
 Apetit Serviços de Alimentação 

 Electrolux  
 Lojas MM 
 Sicoob Metropolitano 

 Pormade Portas 
 Sicoob Norte PR 

 Moinho Globo 
 Neovia Infraestrutura 
 Perkins Motores  

 
Inscrições 

As inscrições para o ranking paranaense das melhores empresas para trabalhar vão 
até esta sexta-feira (19). Serão selecionadas até 25 empresas para compor a lista 

estadual. Neste ano, o estado já recebeu mais de 150 inscrições, um crescimento de 
50% em relação ao ano passado. As inscrições para a edição 2016 podem ser feitas 
através do site da consultoria Great Place to Work (GPTW). Mais informações, pelo 

telefone 41 3027-6333  
 

Artigo: Legislação trabalhista: entrave ao empreendedorismo no Brasil 

17/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, prevê que 3 milhões de ações trabalhistas devam ingressar na Justiça do 

Trabalho em todo o país em 2016, um aumento de quase 13% em relação ao ano 
anterior.  
 

https://comunidade.gptw.info/login.htm
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O tempo tem mostrado que grande parte das decisões dessas ações são favoráveis ao 
trabalhador empregado, considerado o elo mais fraco da relação. Não obstante, é 
preciso que haja segurança jurídica para construir empresas sólidas e atrair pessoas 

dispostas a empreender, com tantos riscos que a economia brasileira apresenta. Essa 
segurança passa por um novo modelo nas relações de trabalho. 

 
Há que se ressaltar que somente em 2015, 1,8 milhão de empresas fecharam no 

Brasil. Entre as causas destes fechamentos encontram-se os elevados custos dos 
encargos e das ações trabalhistas. 
 

Em entrevista ao Anuário da Justiça do Brasil 2015, o mesmo Presidente do TST diz: 
“Uma coisa que atrapalha muito as relações trabalhistas é a falta de prestígio da 

negociação coletiva. Hoje, a Justiça do Trabalho, e o TST em particular, anula muitas 
cláusulas de convenções e acordos coletivos, ampliando exageradamente os limites da 
disponibilidade de direitos, dizendo que os direitos indisponíveis cada vez são mais 

amplos”.  
 

O que se pode notar é que o Brasil possui uma legislação trabalhista arcaica, 
estabelecida por Getúlio Vargas em 1943, baseada na Carta del Lavoro de Mussolini. 
Podendo ter sido necessária para a época, e ainda que tenha posteriormente sofrido 

alterações, para a realidade de hoje trata-se de uma legislação protecionista e 
extremamente onerosa ao empregador e à economia como um todo. 

 
Por todas estas reflexões, pode-se concluir que a legislação trabalhista, que 
fundamenta as decisões da Justiça do Trabalho – muitas vezes gravosas ao 

empreendedor – somada à alta carga tributária e à elevada taxa de juros, constitui-se 
em grande entrave ao crescimento do Brasil. Isto torna a atividade de empreender 

quase impossível, com um custo muito maior do que em nações similares. 
 
Além do mais, o ônus dos custos do empresariado se vê diversas vezes impactado por 

um passivo trabalhista oculto, que se materializa depois de anos. 
Portanto, urge encontrarmos soluções. 

 
É como se estivéssemos vivendo uma verdadeira dialética hegeliana nas relações 
trabalhistas: viemos de um momento em que os trabalhadores eram de alguma forma 

explorados por alguns patrões (tese), daí a razão da necessidade de uma 
regulamentação rígida estabelecendo direitos a esses trabalhadores (antítese).  

 
Com o passar do tempo, a intensificação dos custos provenientes dessa legislação e 
de suas alterações, veio prejudicar o empreendedor colocando em risco o seu capital 

investido. 
 

Agora é hora de se promover um equilíbrio (síntese), encontrando um meio termo que 
garanta os direitos trabalhistas fundamentais e ao mesmo tempo não desestimule o 

empreendedorismo, essencial à distribuição de riquezas e ao desenvolvimento do país. 
Que não se permita jamais que atinjamos o gravíssimo índice que beira 12% de 
desemprego, o que corresponde a 12 milhões de pessoas, como ocorre hoje no Brasil. 

 
Um bom começo passa pela consagração do valor dos acordos e das convenções 

coletivas, desengessando a liberdade da negociação e por uma reformulação do 
sistema sindical. 
 

Estes fatores, aliados a uma forma mais flexível e contemporânea de pensar as 
relações de trabalho, constituirão alicerces de um novo modelo que desonerará o 

ambiente produtivo; colaborando efetivamente para a geração de novos empregos 
 
(Edson José Ramon, empresário, é presidente do Instituto Democracia e Liberdade e 

ex-presidente da Associação Comercial do Paraná). 
 



As regras da aposentadoria pelo INSS 

17/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Em 2015, o INSS teve déficit de quase R$ 86 bilhões. Neste ano, o saldo negativo deve 
ficar perto de R$ 150 bilhões, segundo as contas do governo. Parte disso é reflexo das 

milhões de demissões na economia formal, que derrubaram a arrecadação. Mas nem 
a retomada da economia pode, sozinha, reverter a tendência de aumento do rombo 

da Previdência Social. 
 

Ao longo das próximas décadas, vai crescer a proporção de aposentados e diminuir a 
de pessoas em idade produtiva. Se nada for feito, a Previdência – que já consome 
quase 40% da receita líquida do governo federal – vai abocanhar uma parte cada vez 

maior do Orçamento, sobrando menos para áreas como saúde, educação e 
investimento. 

 
É por isso que o governo pensa em reformar o sistema previdenciário, dificultando o 

acesso à aposentadoria. O principal objetivo é definir uma idade mínima, que, segundo 
o presidente interino Michel Temer, tende a ser fixada em 62 anos para mulheres e 65 

anos para homens, com uma regra de transição para quem hoje tem 51 anos ou mais. 
As novas regras da Previdência, portanto, podem ser bem mais rígidas que as atuais. 
Confira abaixo os números e principais características das atuais aposentadorias pelo 

INSS: 
 

Aposentadoria – As regras do INSS 
Saiba como funcionam os principais tipos de aposentadoria pelo INSS, que atende os 
trabalhadores do setor privado. 
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Entenda 

 
Aposentadoria integral 

Média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994 
Fator previdenciário 

Índice atualizado todos os anos que varia conforme a idade, o tempo de contribuição 
e a expectativa de vida do beneficiário. 

Teto da aposentadoria  
Em todos os casos, o valor do benefício é limitado a um teto definido anualmente pelo 
INSS. 

Em 2016, o benefício máximo é de R$ 5.189,82 
As contas da Previdência 

 
Trajetória insustentável 
A Previdência Social usa o regime de repartição simples: o dinheiro de quem contribui 

é usado para pagar o benefício de quem está aposentado. E o sistema fecha no 
vermelho todo ano. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O sistema fecha no vermelho porque as regras são mais generosas que as de outros 
países. Assim, o país gasta tanto com Previdência quanto nações muito mais 

envelhecidas. 



 
O QUE PODE MUDAR 

Confira as principais propostas de mudanças na Previdência que o governo já sinalizou: 
 

Idade mínima 
As últimas declarações do governo indicam que após a reforma a idade mínima para 

aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Não se sabe o que 
acontecerá com a fórmula 85/95, aprovada no ano passado. O fator previdenciário 

pode ser extinto. 
 
Regra de transição 

O governo indica que a idade mínima valerá para quem tiver até 50 anos quando a 
reforma entrar em vigor. Quem tiver 51 anos ou mais terá uma regra de transição, 

com um acréscimo – de 40% ou 50%, segundo o governo – no tempo de contribuição 
que faltava para o trabalhador se aposentar pela regra atual. Assim, se faltavam 
quatro anos para a aposentadoria, esse prazo subirá para até seis anos. 

 
Homens e mulheres 

O governo pretende reduzir – ou eliminar, no longo prazo – as diferenças que existem 
nas regras de aposentadoria para homens e mulheres. Hoje elas conseguem se 
aposentar mais cedo. 

 
Público e privado 

Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o governo quer unificar as 
regras de aposentadoria do regime geral – o INSS, que vale para os trabalhadores do 
setor privado – e do regime próprio, dos servidores públicos. 



Especiais 
As regras para profissionais como professores e policiais militares também devem ficar 
mais rígidas. Mas, ainda assim, tendem a continuar mais brandas que as dos demais 

trabalhadores. 
 

Rural 
O governo pode exigir uma contribuição previdenciária maior dos trabalhadores rurais 

e passar a cobrar das empresas agrícolas que são exportadoras – hoje elas não 
contribuem com o INSS. 
 

Desemprego no 2º tri é o maior da série em todas as grandes regiões, diz 

IBGE 

17/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
A taxa de desocupação no segundo trimestre de 2016 foi a maior da série histórica, 

iniciada em 2012, em todas as grandes regiões do País, de acordo com dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados 

nesta quarta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
No Nordeste, a taxa de desemprego subiu de 10,3% no segundo trimestre do ano 

passado para 13,2% no segundo trimestre deste ano. No Sudeste, saiu de 8,3% para 
11,7%; no Norte, de 8,5% para 11,2%; no Centro-Oeste, de 7,4% para 9,7%; e no 

Sul, de 5,5% para 8,0%.  
 
No primeiro trimestre de 2016, as taxas tinham ficado em 12,8% no Nordeste, 11,4% 

no Sudeste, 10,5% no Norte, 9,7% no Centro-Oeste e 7,3% no Sul.  
 

Entre as unidades da federação, as maiores taxas de desocupação no 2º trimestre de 
2016 foram observadas no Amapá (15,8%), na Bahia (15,4%) e em Pernambuco 
(14,0%), enquanto as menores taxas estavam em Santa Catarina (6,7%), Mato 

Grosso do Sul (7,0%) e Rondônia (7,8%).  
 

O resultado foi o maior da série histórica em 20 das 27 unidades da federação. Em 
Roraima, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia e 
Distrito Federal a taxa não foi a maior já registrada pelo IBGE. 

 

Alta de 1,6% no PIB não deve garantir meta fiscal, dizem analistas 

17/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
A elevação de 1,2% para 1,6% na previsão de crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2017 será insuficiente para garantir a arrecadação que o governo precisa 
para o cumprimento da meta fiscal sem a necessidade de alta de tributos, como quer 

o presidente em exercício, Michel Temer.  
 

Economistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo 
Estado, apontam que, na estimativa mais otimista, o governo poderá conseguir um 
aumento de receita de R$ 8,4 bilhões por conta da influência do PIB maior na 

arrecadação de tributos.  
 

“Dificilmente o governo vai cumprir a meta fiscal sem algum aumento de carga 
tributária, mesmo com a economia crescendo 1,6% no ano que vem”, avaliou Fábio 
Klein, especialista em contas públicas da Tendências Consultoria. De acordo com suas 

simulações, a arrecadação pode subir R$ 6,1 bilhões com a melhora de 0,4 ponto 
porcentual na projeção de crescimento da economia.  

 
A nova estimativa de alta do PIB será incluída pela equipe econômica no projeto de lei 
orçamentária para 2017, que o governo tem de enviar até o fim do mês ao Congresso 
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Nacional. O projeto está sendo elaborado para garantir o cumprimento da meta de 
déficit de R$ 139 bilhões nas contas do ano que vem. Mas o governo ainda precisa 
arrumar mais receitas para fechar a conta. Quando enviou a proposta de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), faltavam R$ 55 bilhões. Esse valor deve diminuir com 
aumento de cortes nas despesas.  

 
O cenário básico da consultoria Tendências assume redução de R$ 12 bilhões nas 

despesas discricionárias. Já em relação à receita líquida, o cenário da consultoria 
pressupõe R$ 20 bilhões em receitas extraordinárias resultantes de concessões, 
privatizações e outras operações com ativos, além de R$ 18 bilhões de receitas 

tributárias, sendo R$ 13 bilhões oriundas de aumentos da Cide sobre gasolina e diesel 
e R$ 5 bilhões de reversão de desonerações tributárias.  

 
Segundo o economista Bruno Lavieri, da 4E Consultoria, as receitas primárias do 
governo costumam reagir de forma mais acelerada quando há retomada do 

crescimento. Mesmo assim, não em medida suficiente para suprir os R$ 55,4 bilhões 
de que o governo precisa. Nos cálculos de Lavieri, a revisão da estimativa de 

crescimento do PIB de 1,2% para 1,6% deve adicionar R$ 8,4 bilhões aos cofres da 
União em 2017.  
 

A conta considera que as receitas crescem 1,5 vez mais rápido que a atividade 
econômica. Mesmo numa projeção ainda mais otimista, em que o ritmo da arrecadação 

avançaria no dobro do ritmo do PIB, o incremento seria de R$ 11,2 bilhões.  
 
“A projeção da Fazenda não é maluca. A perspectiva é de que o crescimento pode ser 

um pouco maior no ano que vem. Mas, em termos de impacto (na arrecadação), isso 
é muito pequeno. Não vai ser só crescimento da atividade que vai recuperar a situação 

fiscal”, disse Lavieri. Para o economista, o governo está tentando fugir do debate sobre 
impostos, pelo menos até o fim das eleições municipais. “Sem aumento de impostos 
e corte de despesas a conta não fecha para o ano que vem.”  

 

Sinduscon/FGV: emprego na construção tem 21ª queda mensal consecutiva 
em junho 

17/08/2016 – Fonte: EM.com 
 

A construção civil registrou quantidade de demissões superior às contratações pelo 
21º mês consecutivo em razão do ambiente de crise econômica. Em junho, foram 

cortados 33 mil postos de trabalho. Com isso, o número total de pessoas empregadas 
na construção em todo o País atingiu 2,76 milhões, redução de 1,18% em relação a 
maio. 

 
Os dados fazem parte de pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), com base em dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). 

 
A queda de 1,18% no nível de empregos na construção em junho foi levemente 
superior a maio, quando houve uma retração de 1,17%. 

 
No primeiro semestre, a quantidade de pessoas empregadas no setor diminuiu 4,79%, 

enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, houve retração de 14,40%. Em 
números absolutos, o setor fechou 465.096 empregos no acumulado em 12 meses. 
 

O presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, observou que o nível de 
emprego na construção brasileira retrocedeu ao patamar registrado em 2009 e deverá 

cair ainda mais se não forem adotadas medidas emergenciais para estimular a 
atividade do setor. 
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"O número de vagas fechadas na indústria da construção desde 2014 deverá 
ultrapassar 1,1 milhão até o final de 2016. Isto representa 30% do total de 
trabalhadores que o setor chegou a empregar antes da crise. Mas o setor voltará a 

empregar rapidamente se medidas urgentes destinadas à expansão da infraestrutura 
e à contratação de habitação popular forem tomadas, junto com o lançamento de 

novas concessões e parcerias público-privadas. Este esforço precisa envolver tanto a 
União como os Estados e os municípios", reivindicou, em nota distribuída à imprensa.  

 

CNC: retomada na intenção de consumo das famílias depende do mercado de 

trabalho 

17/08/2016 – Fonte: EM.com 
 

Uma retomada mais significativa na confiança do consumidor só será impulsionada 
através da geração de emprego, segundo a Confederação Nacional do Comércio, Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Apesar da alta de 0,9% na Intenção de Consumo das 

Famílias (ICF) em agosto ante julho, o indicador ainda registra queda de 15,3% em 
comparação ao mesmo período do ano passado. 

 
A expectativa das famílias segue baixa em relação ao mercado de trabalho. No mês 
de agosto, o item Perspectiva Profissional, um dos sete componentes do ICF, teve alta 

de 0,5% em relação a julho.  
 

Porém, a expectativa em relação ao mercado profissional caiu 1,1% entre as famílias 
que recebem mais de 10 salários mínimos. Entre as famílias com renda até 10 salários 
houve alta de 0,9% na perspectiva. 

 
Segundo a assessora econômica da CNC, Juliana Serapio, para que o indicador 

melhore é necessário que "a política fiscal seja restabelecida" e que o empresariado 
volte a ter confiança para investir no Brasil.  
 

"Uma melhora (no índice) vai acontecer com a retomada de confiança do empresário 
e com uma melhora na indústria, ou seja, com a geração de emprego. Se a confiança 

do empresário subir, ele irá contratar mais e fazer mais investimentos", afirmou. 
 
Na visão da assessora, uma melhora significativa ainda deve demorar a acontecer. 

"Não acredito que neste ano terá uma reversão. Mas já será um alento ficar com uma 
pequena alta. Acredito em uma melhora no meio do ano que vem", afirmou.  

 

Com demissão de 6 mil trabalhadores, nível de emprego cai em julho, diz 
Fiesp 

17/08/2016 – Fonte: EM.com 
 

A indústria paulista demitiu 6 mil trabalhadores em julho na comparação com junho, 
uma queda de 0,26% na série sem ajuste sazonal, segundo pesquisa divulgada nesta 

terça-feira, 16, pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da 
Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Com 
ajuste sazonal, a queda foi de 0,15%. No acumulado de janeiro a julho, as demissões 

somam 63 mil. 
 

Segundo o diretor titular do Depecon, Paulo Francini, é possível afirmar que o ritmo 
da queda do nível de emprego está menor e a tendência é de estabilidade. "Teremos 
ainda algumas quedas, mas em menor dimensão do que há seis ou oito meses, mas 

podemos dizer que está se estabilizando".  
 

Mesmo assim, ele mantém a previsão de que 2016 deve terminar com 165 mil vagas 
a menos, após o fechamento de 235,5 mil postos em 2015. "Tivemos um início de ano 
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muito ruim, e como há uma perda grande sempre acontece em dezembro, isso é 
inexorável". 
 

Dos 22 setores que integram a pesquisa, 15 (68%) registraram queda do nível de 
emprego, com destaque para Produtos de Metal, exceto máquinas e equipamentos (-

1.077 postos); Informática, produtos eletrônicos e ópticos (-883 postos) e Confecção 
de artigos do vestuário e acessórios (-750). Um setor ficou estável e seis obtiveram 

variação positiva. Os maiores ganhos foram em Produtos diversos (+813 vagas), 
Produtos de borracha e de material plástico (+695) e Couro e calçados (+280). 
 

 Na divisão geográfica, das 36 regiões consideradas no levantamento, 25 tiveram 
variação negativa no nível de emprego em julho, com destaque para Santos (-2,40%). 

Nove registraram aumento de vagas (em Marília a alta foi de 1,41%) e duas ficaram 
estáveis (Jundiaí e Rio Claro).  
 

Confiança do empresário sobe 4,2 pontos em agosto, diz CNI 

17/08/2016 – Fonte: EM.com 

 
O Índice Confiança do Empresário Industrial (ICEI) subiu 4,2 pontos e alcançou 51,5 
pontos em agosto. Com isso, após 28 meses, o indicador fica acima da linha divisória 

dos 50 pontos, mostrando que os empresários estão mais confiantes. Os dados foram 
divulgados nesta terça-feira, 16, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

 
O ICEI estava abaixo dos 50 pontos desde março de 2014 e, após abril, com o 
andamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, começou a se 

recuperar. O número, porém, ainda está abaixo da média histórica de 51,5 pontos. 
 

As grandes empresas são as mais confiantes e registraram 53,1 pontos no indicador 
de agosto, ante 50,7 pontos das médias empresas e 48,9 pontos das pequenas, 
ligeiramente abaixo dos 50 pontos. 

 
Na avaliação do presidente da CNI, Robson Andrade, a virada do ICEI é um bom sinal. 

"Na medida em que as reformas sejam aprovadas, o processo de recuperação da 
economia deve se consolidar", avaliou. 
 

Nessa linha, a indústria extrativa é a mais otimista. O segmento registrou 53,4 pontos 
no ICEI de agosto, enquanto a da Construção marcou 51,8 pontos e os 49,6 pontos 

da indústria de transformação, mostrando que esse segmento ainda não está 
confiante. 
 

Segundo a CNI, o ICEI é importante porque antecipa tendências de desempenho da 
economia.  

 
"Empresários confiantes tendem a manter ou ampliar projetos de investimentos, o que 

aquece a atividade e estimula o crescimento econômico", diz a instituição. Esta edição 
do ICEI foi feita entre os dias 1º e 11 deste mês com 3.150 empresas de todo o País, 
das quais 1.236 são de pequeno porte, 1.198 são médias e 716 são de grande porte.  

 

Concessionários elegem Audi e DAF como marcas do ano 

17/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
Audi e DAF foram eleitas por distribuidores de veículos associados à Fenabrave como 

as melhores marcas e associações de marca de 2016 nas categorias automóveis e 
caminhões, respectivamente.  

 
O prêmio, que até o ano passado era chamado de Marcas Mais Desejadas, foi entregue 
em São Paulo (SP), durante a abertura do 26º Congresso e Expo Fenabrave. A 
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iniciativa reconheceu as empresas que mais se destacaram no relacionamento com a 
rede de concessionárias em pesquisa promovida pela organização.  
 

O levantamento foi respondido on-line por revendas de todo o Brasil entre abril e maio 
deste ano. Era necessária participação mínima de 20% dos concessionários de cada 

marca.  
 

Receberam o troféu a empresa e a associação que receberam a média de notas mais 
elevada na pesquisa. Os prêmios foram entregues em cinco categorias: automóveis e 
comerciais leves, caminhões e ônibus, motocicletas, tratores e máquinas agrícolas e 

implementos rodoviários.  
 

Chama a atenção a preferência dos distribuidores pela DAF, pois a marca de caminhões 
atua há apenas dois anos no mercado brasileiro, vende menos de mil unidades por 
ano e atualmente tem 21 concessionárias no País, muito distante de outras fabricantes 

já estabelecidas que têm mais de 100 casas e volume de vendas muito superior.  
 

Por seu turno, a Audi também desbancou as marcas de alto volume, assim como a 
BMW, que foi eleita a melhor entre os distribuidores de motos com uma pequena fração 
de participação do mercado dominado em mais de 80% pela Honda.  

 
Confira os vencedores:  

 
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 
Marca: Audi 

Associação: Assoaudi (Associação Brasileira dos Distribuidores Audi)  
 

CAMINHÕES E ÔNIBUS 
Marca: DAF 
Associação: Assodaf (Associação Brasileira dos Distribuidores DAF)  

 
MOTOCICLETAS 

Marca: BMW 
Associação: Abrat (Associação Brasileira dos Distribuidores Triumph) 
 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
Marca: Librelato 

Associação: Abradigue (Associação Brasileira dos Distribuidores Guerra)  
 
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

Marca: John Deere 
Associação: Assodeere (Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere) 

 

VW vende 30 caminhões para Estre, de Aracaju 

17/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Estre Ambiental adquiriu 30 caminhões VW. Os modelos Constellation 25.420, 

Compactor Worker 17.230 e Compactor Constellation 17.280 estão operando na 
cidade de Aracaju (SE). Os Constellation 25.420 somam dez unidades e vão rodar em 
média 7 mil quilômetros por mês fazendo o transbordo dos resíduos.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24467/vw-vende-30-caminhoes-para-estre-de-aracaju


Os outros 20 veículos das linhas Compactor farão cada um cerca de 3,5 mil km por 
mês. “A coleta de resíduos é uma operação que demanda melhorias frequentes. 
Estamos atentos à necessidade dos clientes para propor constantes soluções 

inovadoras”, afirma o vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da MAN 
Latin America, Ricardo Alouche.  

 
A linha VW Compactor conta ainda com itens específicos para a aplicação de coleta de 

resíduos como banco para três passageiros no caso da cabine Constellation, manetim 
para partida em rampa, espelhos retrovisores de duplo foco, espelho auxiliar de 
manobra, escapamento vertical e para-choque curto e reforçado, além da opção da 

transmissão automática.  
 

Já o Constellation 25.420 V-Tronic é equipado com transmissão automatizada de série, 
que combina o baixo custo de manutenção de uma caixa de câmbio manual com a 
facilidade da mudança automática de marchas, proporcionando maior produtividade 

do motorista e economia na operação.  
 

Seu motor é o Cummins ISL 9.0 de 420 cavalos e torque máximo de 1.850 Nm. O 
cavalo mecânico Constellation 25.420 V-Tronic, com tração 6x2, é destinado ao 
transporte de carga em aplicações rodoviárias utilizando semirreboques com até três 

eixos espaçados (Vanderleia), com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de até 53 
toneladas. 

  

Workshop Planejamento Automotivo 2017 terá casa cheia 

17/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nada menos de 450 profissionais relacionados à indústria automotiva já estão inscritos 
para participar do Workshop Planejamento Automotivo 2017, que será realizado na 

próxima segunda-feira, 22, no centro de convenções do Hotel Sheraton WTC, em São 
Paulo. As inscrições se estendem até sexta-feira, 19.  

 
O evento promovido por Automotive Business terá os jornalistas Giovanna Riato, Paulo 
Braga, Pedro Kutney e Sueli Reis como apresentadores e mediadores das palestras e 

painéis que têm a missão de trazer informações importantes para ajudar a construir o 
cenário e os planos para o próximo ano, em momento de incertezas sobre os rumos 

do setor.  
 

A sessão de relacionamento, que ocorrerá após o almoço, será uma das atrações do 
Workshop. Nela, 48 profissionais das áreas de desenvolvimento de produto e compras 
das montadoras (Caoa, Chery, FCA, Ford, Foton Caminhões, Hyundai, Iveco, MAN LA, 

Mercedes-Benz, Mitsubishi, PSA Peugeot Citroën e Scania) vão receber os demais 
participantes do evento em estandes personalizados, para troca de informações e 

experiências, com possíveis encaminhamentos para futuros negócios.  
 
A abertura do evento caberá a Antonio Megale, presidente da Anfavea, que tratará de 

temas como a recuperação dos negócios no mercado doméstico e o estímulo às 
exportações.  

 
Letícia Costa, diretora da Prada Assessoria, falará sobre os pressupostos para o 
planejamento de autopeças e montadoras. George Rugitsky, conselheiro do 

Sindipeças, avaliará o desempenho do setor de autopeças. E Vitor Klizas, presidente 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24465/workshop-planejamento-automotivo-2017-tera-casa-cheia


da Jato Dynamics, apresentará projeções para as vendas de veículos no País.  
 
Os cenários para a economia serão analisados por Octavio de Barros, economista-

chefe do Bradesco, e as estratégias para a retomada dos negócios no setor automotivo 
serão apresentadas por Reynaldo Saad, diretor da Deloitte.  

 
Dois painéis de debates terão a presença de representantes das montadoras – um 

deles para tratar da evolução nas compras e desenvolvimento de produto no setor e 
outro sobre o segmento de veículos comerciais.  
 

Mais informações podem ser encontradas no site do evento: 
www.automotivebusiness.com.br/planejamento2017. 

 

MDIC promete programa de renovação de frota em 2017 

17/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O novo MDIC, agora Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, quer 

resolver nos quatro meses que restam para o fim do ano algo que está emperrado 
desde 2013: estabelecer um plano de renovação da frota de veículos no Brasil. Esta é 

a promessa de Marcos Pereira, ministro da pasta, que anunciou a meta na abertura 
do Congresso e Expo Fenabrave na terça-feira, 26, em São Paulo.  
 

Ele aponta que está em contato com entidades do setor automotivo para desenvolver 
o plano. “Já tivemos três reuniões com a Anfavea, que negocia ainda com uma série 

de outras organizações”, conta.  
 
O plano de Pereira é formatar os termos do programa até o fim deste ano para que o 

projeto entre em vigor já no começo de 2017. “Estou pessoalmente comprometido 
com isso”, assegura, destacando que pretende impulsionar crescimento maior do que 

o esperado para o setor automotivo ao longo do próximo ano. “É um segmento que 
gera receita anual de R$ 270 bilhões e perdeu 27 mil empregos”, aponta.  
 

A demanda por uma política de renovação da frota de veículos é antiga. Em 2013 um 
documento que esboçava um programa do gênero foi entregue ao governo federal 

pela Anfavea, que desde então negociava com o MDIC um formato efetivamente capaz 
de tirar veículos antigos de circulação e estimular as vendas de modelos mais novos.  

 
Com a crise, o principal entrave ao programa foi o necessário ajuste das contas 
públicas, que impedia qualquer incentivo a esses negócios. Apesar da promessa, por 

enquanto o novo ministro do MDIC não esclareceu como vai desatar este nó. 
 

Déficit na balança de autopeças diminui 29% 

17/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

O déficit na balança comercial de autopeças atingiu US$ 2,75 bilhões no acumulado 
de janeiro a julho, registrando queda de 29,1% ante o mesmo período de 2015. Os 

números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores (Sindipeças) a partir de dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

http://www.automotivebusiness.com.br/planejamento2017.html
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As importações recuaram 22,5% ao totalizar US$ 6,51 bilhões. As compras de China, 
Japão e Coreia do Sul registram quedas acentuadas de 27,8%, 35,9% e 36,2%, 
respectivamente.  

 
Os países ocupam do terceiro ao quinto lugar entre os maiores vendedores de 

autopeças ao Brasil. Estados Unidos e Alemanha, os dois maiores fornecedores, 
anotam quedas de 17,3% e 12,5%. Dos 20 principais vendedores ao Brasil, somente 

três (República Tcheca, Polônia e Paraguai) tiveram variação positiva no período.  
 
As exportações de componentes brasileiros somaram US$ 3,77 bilhões, número 17% 

menor que no período de janeiro a julho do ano passado. A Argentina, principal 
destino, recebeu US$ 1 bilhão em autopeças brasileiras, 32% a menos que no mesmo 

período do ano passado.  
 

Magneti Marelli atinge produção de 80 milhões de bicos injetores no Brasil 

17/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Magneti Marelli, por meio de sua divisão de powertrain, atingiu o total de 80 milhões 

de bicos injetores produzidos no Brasil para o setor automotivo. Metade deste volume 
foi dedicada aos motores equipados com o sistema flex ou bicombustíveis.  

 
A empresa se tornou a primeira sistemista a montar uma linha de produção de bicos 
injetores específica para atender este tipo de motorização, que atualmente responde 

por mais de 88% dos veículos vendidos no País. 
 

Entre as 14 fábricas da Magneti Marelli no País, a responsável pela produção de bicos 
injetores é a de Hortolândia (SP). Instalada em um galpão de 5 mil metros quadrados, 
o local foi concebido com os conceitos de fábrica verde, contando com uma série de 

soluções que a torna uma edificação ecologicamente correta, entre eles, estão 
iluminação natural, o que garante economia de até 50% no consumo de energia, além 

do sistema de reúso de água. 
 
Para atender a então alta demanda do mercado, a unidade ampliou sua capacidade 

produtiva em 2011, a partir de um investimento de € 10 milhões (leia aqui). 
 

O injetor Pico Eco, dedicado exclusivamente aos motores flex, nasceu no Brasil com a 
proposta de proporcionar maior versatilidade dimensional, permitindo a sua aplicação 

em diferentes configurações de motores.  
 
É caracterizado pela utilização de um menor número de componentes em sua 

montagem com relação à geração anterior graças a seu design específico, o que 
aumenta a durabilidade e proporciona maior vida útil. 

 
A tecnologia Pico Eco se caracteriza por melhorar o desempenho geral dos motores 
multicombustíveis, aperfeiçoando a formação de mistura ar/combustível, o que 

consequentemente, faz com que a própria combustão proporcione redução do 
consumo de combustível e dos níveis de emissões. 

 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24461/magneti-marelli-atinge-producao-de-80-milhoes-de-bicos-injetores-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/11152/magneti-marelli-amplia-producao-de-bicos-injetores


Pósitron amplia fornecimento para Toyota 

17/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

A Pósitron está fornecendo os sensores de estacionamento originais do Etios 
Platinum, nova versão do Toyota apresentada há duas semanas para as versões hatch 

e sedã.  
 
A PST fornece componentes para a Toyota há quatro anos. Como ocorre em regra com 

esses dispositivos, eles são acionados cada vez que se engata a ré e emitem bipes 
quando a traseira se aproxima de um objeto. Os sensores são resistentes a 

interferências eletromagnéticas.  
 
A PST começou a fabricação de sensores de estacionamento para a linha em 2012 e 

desde então vem expandindo a parceria. Em abril lançou os sensores de 
estacionamento para a série especial GLi Upper Black Pack do Corolla.  

 

Alta das commodities ajuda mineradoras a reduzir peso da dívida 

17/08/2016 – Fonte: Inda 

 
As mineradoras globais têm feito um grande esforço para reduzir suas dívidas. Elas 

venderam minas, demitiram funcionários e cortaram despesas em todas as áreas de 
negócios em que atuam. Neste ano, elas receberam um empurrão extra da alta dos 
preços das commodities, que está ajudando essas empresas a pagar suas dívidas mais 

rápido do que o esperado. 
 

Os sinais de melhora no caixa das mineradoras chegam em boa hora para os 
investidores, que viram as empresas cortarem o pagamento de dividendos como parte 
do esforço para reduzir dívidas. 

 
Um boom de dez anos nos preços das commodities, alimentado pela demanda da 

China, encorajou essas empresas a construir redes de minas, ferrovias e portos e fazer 
aquisições caras para crescer. No fim de 2013, as cinco maiores mineradoras do 
mundo, entre elas a brasileira Vale SA, haviam acumulado uma dívida líquida total de 

quase US$ 120 bilhões, cerca do quíntuplo do registrado dez anos antes. 
 

As preocupações com a dívida das mineradoras aumentaram no primeiro semestre, 
quando a Moody’s Investor Services cortou a nota de classificação de crédito de 

grandes mineradoras, inclusive a Vale e as anglo-australianas BHP Billiton e Rio Tinto. 
A agência de classificação chegou a rebaixar a nota da dívida Anglo American PLC, que 
tem sede em Londres, para o nível de investimento especulativo (“junk”). 

 
Mas a alta acentuada dos preços de algumas commodities neste ano deu às empresas 

um certo alívio. O preço do minério de ferro, por exemplo, já subiu 40% no ano e o 
do carvão térmico, cerca de 33%. Isso ajudou a fortalecer o fluxo de caixa das 
empresas e permitiu a elas reduzir parte das dívidas. 

 
A cotação das ações das mineradoras saltou e o preço do seguro contra o não 

pagamento de suas dívidas despencou. Os investidores estão menos preocupados, 
embora a maioria ainda alerte que as empresas têm um bom caminho a percorrer. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24460/positron-amplia-fornecimento-para-toyota
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Em julho, a Anglo American afirmou que sua dívida líquida havia caído para 35,4% do 
patrimônio líquido, ante 37,7% no fim de 2015. Essa relação entre dívida e patrimônio 
é bastante usada para avaliar o endividamento de empresas. Durante o mesmo 

período, a Rio Tinto reduziu sua dívida líquida de 24% para 23% do patrimônio líquido. 
 

A Vale, por sua vez, tem vendido ativos para atingir a meta de reduzir sua dívida 
líquida para US$ 15 bilhões no período de 18 meses a partir de fevereiro. Entre os 

desinvestimentos da empresa está a transferência de parte das operações logísticas e 
de carvão em Moçambique para a trading japonesa Mitsui & Co. Ltd. 
 

Nos resultados do segundo trimestre, a Vale divulgou uma ligeira redução de 0,6% 
em sua dívida líquida em relação ao primeiro trimestre, para US$ 27,51 bilhões. A 

cifra, porém, ainda é maior que os US$ 25,23 bilhões registrados no fim de 2015. 
 
Já a Anglo vem reestruturando seus negócios numa tentativa de melhorar suas 

finanças. A empresa planeja vender mais de metade de suas operações — incluindo, 
possivelmente, o projeto de minério de ferro Minas Rio, no Brasil — e se concentrar 

na exploração de diamantes, platina e cobre. 
 
Embora a empresa tenha sofrido um vultoso prejuízo no primeiro semestre, sua dívida 

líquida recuou de US$ 12,9 bilhões no fim de 2015 para US$ 11,7 bilhões no fim de 
junho, graças principalmente a cortes de custos. “A Anglo American não só deve atingir 

sua meta de dívida no fim do ano [de menos de US$ 10 bilhões], mas acreditamos 
que ela também possa atingir a meta de médio prazo de US$ 6 bilhões nos próximos 
18 meses”, afirmou a firma americana de serviços financeiros Canaccord Genuity, 

numa nota recente. 
 

A BHP foi outra que fez progressos nos últimos anos, embora prejudicada pelos custos 
inesperados do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco Mineração, em 
Mariana, MG. A Samarco é uma joint venture entre a BHP e a Vale, que também sofreu 

os efeitos do acidente de novembro do ano passado. 
 

A BHP divulgou hoje um prejuízo de US$ 6,39 bilhões no ano fiscal encerrado em 
junho, a maior perda anual da empresa desde que ela foi formada, em 2001, com a 
fusão da BHP Ltd. e a Billiton PLC. O resultado foi causado, em grande parte, por uma 

baixa contábil de US$ 2,2 bilhões ligada ao acidente da Samarco e outra de US$ 4,9 
bilhões relativa aos ativos de petróleo nos EUA, que perderam valor em meio aos 

baixos preços do petróleo. 
 
Ainda assim, o banco suíço Credit Suisse estima que a BHP vai reduzir sua dívida 

líquida dos US$ 24,4 bilhões registrados em junho de 2015 para US$ 19,1 bilhões até 
meados de 2018. O UBS, outro banco suíço, afirma que a dívida pode cair para até 

US$ 16,6 bilhões em 2018. 
 

A preocupação menor com as finanças das mineradoras se reflete na queda do custo 
do seguro contra o não pagamento da dívida das empresas, o chamado “credit default 
swap” ou CDS. O custo, por exemplo, de proteger US$ 10 milhões em dívida da BHP 

contra inadimplência num período de cinco anos caiu de US$ 252 mil por ano em 
fevereiro para US$ 124 mil na semana passada, segundo a firma de dados Markit. 

 
Outras mineradoras apresentaram declínios semelhantes. O custo de um CDS para 
segurar títulos de US$ 10 milhões da Vale durante cinco anos recuou de quase US$ 1 

milhão por ano em janeiro para US$ 415 mil na semana passada, segundo a Markit.  
 

Já o custo do mesmo CDS para títulos da gigante suíça Glencore PLC, mineradora e 
negociadora de commodities, despencou de mais de US$ 1 milhão no início do ano, 
para US$ 250 mil hoje. 

 



“Não há dúvida de que o mercado pensa que os problemas de dívida não são um 
problema”, diz Nik Stanojevic, analista da Brewin Dolphin, gestora londrina de fortunas 
que tem ações da Glencore. 

 
Mesmo com a melhora nas perspectivas, alguns investidores dizem esperar que as 

mineradoras realmente continuem priorizando a redução de dívidas. 
 

A melhora nos mercados de commodities tirou o assunto “da agenda, mas se a China 
der outro tropeço e os preços caírem, aí as pessoas vão ficar preocupadas de novo”, 
diz Andrew Lapping, vice-diretor de investimento da Allan Gray, uma gestora de 

recursos sediada na África do Sul. 
 

Fundo do poço na demanda por aço já passou, avalia diretor da CSN 

17/08/2016 – Fonte: Inda 
 

O “fundo do poço” na demanda por aço brasileira já passou e agora o mercado 
provavelmente vai se recuperar, disse nesta terça-feira Luis Martinez, diretor 

comercial da CSN, em teleconferência com analistas. Para ele, o consumo aparente da 
siderurgia não tem espaço para cair muito mais do que o previsto para 2016. 
 

“O potencial da demanda está mais encorajador do que nos últimos anos. Tenho uma 
visão muito otimista para 2017”, declarou o executivo. “O PIB pode ser mais do que o 

planejado [no ano que vem] e a elasticidade da siderurgia também tem capacidade de 
ser maior do que a média histórica de 2,5 vezes.” 
 

Nos Estados Unidos, as ações de antidumping contra laminados a quente e a frio do 
Brasil e outros países estão dificultando os envios de bobinas a quente da CSN para a 

LLC, sua subsidiária americana, comentou o executivo. 
 
Enquanto isso, acrescentou Martinez, a empresa e outras fabricantes de aços planos 

do Brasil trabalham para provar as margens de dumping de produtos da China e da 
Rússia, em uma investigação que o governo brasileiro já iniciou. 

 

Artigo: Cortar juros não basta para melhorar situação das empresas 

17/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Uma das características da estabilidade é a maior disposição – devido às expectativas 
positivas de ganhos futuros e diminuição na percepção de risco– para assumir dívidas. 
 

Os recursos são aplicados em ativos aumentando, dessa forma, a exposição ao risco 
e à fragilidade financeira. O setor privado brasileiro, em particular as empresas não 

financeiras, adotou uma atitude deficitária. Ou seja, as empresas gastaram mais do 
que receberam desde 2007. 
 

Esse comportamento prosseguiu e se agravou nos anos seguintes, com exceção de 
2009, devido aos efeitos das políticas anticíclicas para combater a crise global. 

Os dados do IBGE mostram que, entre 2010 e 2013, o deficit médio das empresas foi 
de cerca de 3,5% do PIB. 
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A deterioração dos balanços das empresas foi agravada com a introdução do ajuste 
fiscal em 2011 –que levou a uma forte desaceleração do investimento público. 
 

A estagnação da economia global no período pós-crise, junto com o fim do boom de 
commodities e o ciclo de aperto monetário pelo BC iniciado em abril de 2013, 

deteriorou ainda mais o quadro. 
 

Isso fez com que as estruturas de ativos e passivos do setor privado se tornassem 
insustentáveis. 
 

Dessa forma, os lucros retidos das empresas sofreram uma queda brutal já a partir de 
2010, juntamente com uma forte queda do retorno sobre os ativos em 2011. Com a 

queda dos retornos realizados e esperados, o investimento foi a grande variável de 
ajuste, empurrando a economia para a recessão iniciada em 2014. 
 

O que explica, porém, a longa duração da crise atual? Os retornos sobre os 
investimentos permanecem negativos ou abaixo do retorno mínimo exigido pelos 

empresários. 
 
Esta crise foi agravada em 2015 com a implementação de um forte ajuste fiscal. Os 

dados do BC mostram que houve uma queda real das despesas do governo central ao 
longo de 2015 em pleno ciclo de desalavancagem do setor privado. Soma-se a isso o 

aperto monetário do BC e o brutal choque dos preços administrados e temos uma 
situação no qual o fluxo de caixa de empresas e famílias (que já estavam 
comprometidos) deterioram-se ainda mais. 

 
Temos agora uma crise generalizada de solvência que já contamina os ativos do 

sistema financeiro. Com a crise e crédito escasso, os pedidos de falência e calotes 
estão em alta. As empresas estão com balanços deteriorados e usam o seu fluxo de 
caixa para honrar compromissos. Sem recursos, até mesmo para honrar despesas com 

juros, a situação patrimonial não melhora, em razão da queda dos lucros ou dos 
prejuízos. 

 
O setor privado não será capaz de investir se o problema da deterioração dos balanços 
das empresas e famílias não for resolvido. Entretanto, as políticas adotadas 

atualmente são exatamente o contrário do recomendado para períodos de crises de 
solvência. 

 
A crise agora será profunda e prolongada, e a simples redução dos juros, embora 
necessária, não será suficiente para reverter esta situação. 

 
(FELIPE REZENDE é ph.D. e professor-assistente do departamento de economia de 

Hobart e William Smith Colleges -Suíça). 
 

Retomada da economia brasileira deve demorar anos, indica FGV 

17/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O Brasil está deixando a crise para trás, mas indicadores sugerem que o ritmo da 
retomada será lento. Analistas do mercado financeiro preveem que a recessão deverá 

terminar neste segundo semestre, e o país poderá voltar a crescer em 2017. 
 
Integrantes da equipe econômica do governo começaram a falar nos últimos dias na 

possibilidade de a economia crescer acima de 1,5% no ano que vem. Grandes bancos, 
como o Bradesco e o Itaú, têm projeções positivas. O Bradesco prevê uma expansão 

de 1,5% e o Itaú, de 1%. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803803-retomada-da-economia-brasileira-deve-demorar-anos-indica-fgv.shtml


O ritmo da expansão promete ser mais fraco do que após as últimas crises, prevê o 
economista Paulo Pichetti, da FGV, responsável pelos indicadores usados na datação 
dos ciclos econômicos. 

 
"Esta recessão está fora do padrão das últimas quatro", diz Pichetti, referindo-se à 

dificuldade de se confirmar a saída da atual contração econômica. "A natureza da 
recuperação, quando ela vier, será de menor intensidade, mais fraca." 

 
Em sua opinião, o ajuste nas contas do governo, prometido pelo presidente interino, 
Michel Temer, "não é expansionista", o que não ajuda a estimular uma taxa de 

crescimento muito acelerada nos anos seguintes à crise. 
 

O economista José Márcio Camargo, sócio da gestora de investimentos Opus, diz que 
é "possível, porém improvável" que o Brasil alcance a expansão acima de 1,5%. Em 
sua estimativa, o crescimento será de 0,5%. 

 
"Os economistas dizem que o Brasil sempre se recupera rápido. Depende da recessão", 

diz Camargo. "As empresas e as famílias estão endividadas, os bancos continuam 
restringindo crédito, é pouco provável que cresça mais do que 1%, é um sonho." 
 

Esse e outros problemas estruturais farão com que a saída desta recessão seja 
diferente das mais recentes, na avaliação de Camargo. 

 
MOTORES 
Economistas do Itaú Unibanco analisaram o que ocorreu em países que tiveram 

recessões de, no mínimo, dois anos desde 1980. São crises parecidas com a que o 
Brasil atravessa hoje, iniciada no segundo trimestre de 2014. 

 
Concluíram que, após o último ano de contração do PIB, eles cresceram, em média, 
4,7% por três anos seguidos. Com isso, conseguiram recuperar o patamar de produção 

pré-crise em quase cinco anos. 
 

"Os motores das recuperações normalmente são depreciação cambial e corte de 
juros", diz Laura Pitta, uma das economistas do banco responsáveis pelo estudo. 
 

Segundo ela, o real se depreciou bastante em relação ao dólar desde o início da crise 
e os juros devem começar a cair em outubro. Mas esses fatores, diz Pitta, não são 

garantia de que o ritmo de recuperação do país será forte. 
 
Segundo previsões coletadas pelo Banco Central, o Brasil deverá crescer em média 

1,8% ao ano entre 2017 e 2019, menos da metade do ritmo observado pelos países 
estudados pelo Itaú Unibanco. 

 
Se isso se confirmar, o país vai demorar para retomar a produção anterior à da crise. 

Apesar do ritmo lento da retomada, Igor Velecico, economista do Bradesco, ressalta 
que o fato de a economia estar entrando em uma fase de estabilização já é positivo. 
 

"Há dois meses não havia consenso nem sobre isso", diz o economista. 
 

Segundo ele, alguns dados como importações de bens de capital e confiança de 
empresários na retomada têm vindo fortes. Mas Velecico concorda que esse ritmo é 
relativamente lento. A principal diferença é que, ao contrário do ocorrido após 

recessões do passado, o país não conta a expansão da economia mundial, que 
continua a se recuperar a passos lentos. 

 
"O Brasil deverá sair num ritmo mais devagar dessa recessão do que das outras crises 
que já atravessou. Isso porque das outras vezes houve forte contribuição do 

crescimento global, que não ocorrerá dessa vez", afirmou. 
 



RECUPERAÇÃO? 
Indicadores sugerem que retomada está por vir, mas com menos força 
 

Número índice, base 2010=100 
IACE: Indicador Antecedente Composto da Economia 

ICCE: Indicador Coincidente Composto da Economia 
Janeiro de 1998 e Março de 1999 

Mudança forçada de política econômica, com o abandono do câmbio fixo, deprime 
economia 
 

Abril de 2001 a dezembro de 2001 
Apagão energético mina atividade econômica e afugenta investimentos 

 
Janeiro de 2003 a setembro de 2003 
Crise de confiança provocada pela eleição de Lula provoca alta forte do dólar, 

inflação dispara e economia se contrai. Economia mundial e política econômica 
interna revertem queda 

 
Outubro de 2008 a Março de 2009 
Crise financeira global atinge Brasil, mas expansão de crédito de bancos públicos e 

demanda chinesa fazem país sair rápido de recessão 
 

Abril de 2014 a ... 
Atual recessão já é a mais longa em 25 anos. Embora indicadores antecedentes 
sugiram saída de crise, dados sobre a atividade mostram que fim da recessão ainda 

não ocorreu e, quando retomar vier, será lenta. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ford e gigante chinês investem em empresa de tecnologia para carro 

autônomo 

17/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A Ford e o Baidu, gigante de busca chinês, investiram juntas US$ 150 milhões na 
Velodyne, uma fabricante de sensores baseados em laser que são um componente 
importante em carros autônomos. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803601-ford-e-gigante-chines-investem-em-empresa-de-tecnologia-para-carro-autonomo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1803601-ford-e-gigante-chines-investem-em-empresa-de-tecnologia-para-carro-autonomo.shtml


O investimento anunciado nesta terça pela empresa de tecnologia visa a acelerar o 
desenvolvimento de sensores a laser e ampliar o uso em sistemas avançados de 
assistência ao condutor e eventualmente em carros autônomos. 

 
A Ford também anunciou nesta terça (16) sua intenção de ter um grande volume de 

carros autônomos em operação já em 2021 —já seriam veículos sem volantes ou 
pedais para frotas comerciais de compartilhamento (algo como o Uber). Para o 

consumidor final, no entanto, o diretor técnico, Raj Nair, disse que não deve oferecer 
esses carros para consumidores até 2025. 
 

"A próxima década será definida por automação em carros e nós vemos o impacto 
desses veículos sendo tão importante quanto a linha de montagem da Ford há 100 

anos", afirma o presidente-executivo da empresa, Mark Fields. 
 
Fields disse à TV CNBC que a montadora está dobrando o tamanho de sua equipe de 

pesquisa do Vale do Silício, em Palo Alto, para mais de 300, e aumentando o 
desenvolvimento de veículos autônomos. 

 
De acordo com o vice-presidente da empresa, Raj Nair, a Ford desenvolve e testa 
carros autônomos há mais de 10 anos. 

 
O Baidu disse em abril que tinha estabelecido uma equipe de carros autônomos nas 

proximidades de Sunnyvale, Califórnia, com foco no desenvolvimento de tais 
tecnologias facilitadoras como visão computacional, robótica e aprendizagem 
automática. 

 
Google, Tesla, Nissan e BMW são outras marcas que já investem nesse tipo de 

automóvel. 

 


