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Quarta-feira 

 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS É A TERCEIRA CIDADE NO PAÍS QUE MAIS RECEBEU VERBAS 

DE PROGRAMA CONTRA O DESEMPREGO 

 VOLKSWAGEN CHEGA A ACORDO COM FORNECEDORES E RETOMA PRODUÇÃO 

 DEPOIS DO BRASIL, VOLKS ALEMÃ TAMBÉM PARALISA PRODUÇÃO POR FALHA DE 

FORNECEDOR 

 POLO AUTOMOTIVO, SÃO BERNARDO TEM 18 MIL TRABALHADORES PARADOS 

 TRABALHADORES DA MERCEDES PROPÕEM PDV MAIS VANTAJOSO 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO DIVULGARÁ CAGED DE JULHO NA QUINTA-FEIRA 

 CÂMARA APROVA TEXTO-BASE DA LDO E PREVÊ SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 946 EM 

2017 

 FENAPREVI DEFENDE IDADE MÍNIMA ENTRE 65 E 67 ANOS PARA APOSENTADORIA 

 INSS MUDA DE IDEIA E PODE CORTAR NA HORA AUXÍLIO CONCEDIDO PELA JUSTIÇA 

 BRASILEIROS VÃO SE APOSENTAR 5 ANOS MAIS VELHOS DO QUE DESEJAM, APONTA 

PESQUISA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA É MISTÉRIO PARA QUASE METADE DOS BRASILEIROS 

 PARA 62% DOS BRASILEIROS, REFORMA DA PREVIDÊNCIA DIFICULTARÁ 

APOSENTADORIA 

 SAIBA QUAIS SÃO AS MELHORES CAPITAIS PARA GERAR ENERGIA SOLAR NO BRASIL 

 ARTIGO: APRENDER COM A NATUREZA PARA SOBREVIVER NO MUNDO EMPRESARIAL 

 LIGEIRO RECUO NA CONFIANÇA DA INDÚSTRIA NÃO MUDA TENDÊNCIA DE MELHORA, 

DIZ FGV 

 COMPRA DE AÇO PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM JULHO SOBE 3%, DIZ INDA 

 CORREÇÃO: INVESTIMENTO DIRETO NO PAÍS TOTALIZA US$ 78 MILHÕES EM 

JULHO, DIZ BC 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE 2,6 PONTOS EM AGOSTO ANTE JULHO, REVELA 

FGV 

 MANIFESTAÇÃO INTERROMPE FERROVIA DE MINÉRIO DA VALE NO PARÁ POR MAIS 

DE 12H 

 DIESELGATE: BOSCH APONTA QUE ACUSAÇÕES SÃO INFUNDADAS 
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 F-PACE, PRIMEIRO JAGUAR SUV, ESTÁ NO BRASIL 

 AUTONEUM INAUGURA EM SÃO PAULO SUA QUARTA FÁBRICA NO PAÍS 

 GRUPO PREVENT VIRA PROBLEMA GLOBAL DA VOLKSWAGEN 

 FALTA DE PEÇAS MANTÉM VOLKSWAGEN PARADA NO BRASIL 

 TOYOTA DÁ RELARGADA AO ‘‘5 CONTINENTS DRIVE’’ 

 HYUNDAI VAI EXPORTAR HB20 PARA O URUGUAI 

 TERMOMECANICA APRESENTA PRODUTOS DA LINHA PREMIUM NA FENASUCRO 

 NOVO LABORATÓRIO EM CAMPINAS PROMETE ACELERAR INOVAÇÃO NO PAÍS 

 ARTIGO: SUCESSO DO GOVERNO TEMER DEPENDE DA LIMITAÇÃO DOS GASTOS 

PÚBLICOS 

 CSN CONFIRMA VENDA DA METALIC PARA CAN-PACK POR US$ 98 MILHÕES 

 FUNDOS GLOBAIS ELEVAM APOSTAS EM EMERGENTES POR MAIOR RENDIMENTO 

 SIDERÚRGICAS FECHAM 2º TRI COM CRESCIMENTO DE RECEITA 

 DELPHI E MOBILEYE, GIGANTES DAS AUTOPEÇAS, SE UNEM PARA DESENVOLVER 

DIREÇÃO AUTÔNOMA 

 VOLKS TEM NOVA LIMINAR E KEIPER RETOMA VIGÍLIA 

 CRESCE PRESSÃO MUNDIAL SOBRE VOLKSWAGEN POR FRAUDES DE EMISSÕES 

 UM ESTÍMULO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 

 GLENCORE REGISTRA PREJUÍZO MENOR NO SEMESTRE, DE US$ 369 MI 
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CÂMBIO 

EM 24/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,231 3,232 

Euro 3,637 3,638 
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São José dos Pinhais é a terceira cidade no país que mais recebeu verbas de 

programa contra o desemprego 

24/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, é a terceira cidade do país 

que mais recebeu verbas do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) no último ano 
(entre agosto de 2015 e junho de 2016). Sozinho, o município garantiu 5,2% dos 

recursos do programa, criado pelo governo federal para tentar evitar demissões.  
 
A lista com os maiores beneficiados foi divulgada nesta terça-feira (23) em reportagem 

do jornal Valor Econômico. São Bernardo do Campo (SP) está no topo do ranking, com 
44,7% dos recursos, seguido por Taubaté (SP), com 12,7%.  

 
No total, os funcionários incluídos no programa receberam R$ 156,8 milhões do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) no último ano. Para evitar demissões, o PPE prevê 

redução de jornada com diminuição proporcional de salários – até metade do corte na 
remuneração é coberta pelo fundo.  

 
A participação dos três municípios no topo dos beneficiados se deve (e muito) à 

indústria automotiva, que concentrou 66% dos recursos repassados pelo fundo no 
último ano, segundo o Valor Econômico. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, 
somente a Mercedes-Benz, Volkswagen e Ford somaram R$ 68,2 milhões em 

benefícios.  
 

Já em São José dos Pinhais a empresa beneficiada é a Volkswagen, que prorrogou em 
junho deste ano sua adesão ao PPE – desde dezembro de 2015, quase 2,8 mil 
trabalhadores da montadora estão trabalhando com jornada e salários reduzidos.  

 

Volkswagen chega a acordo com fornecedores e retoma produção 

24/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A Volkswagen anunciou nesta terça-feira (23) que chegou a um acordo com seus 

fornecedores, depois da paralisação forçada em suas fábricas na segunda-feira (22).  
 

“Os locais afetados estão se preparando passo a passo para retomar a produção”, 
disse a VW em comunicado. Um impasse semelhante também afetou a unidade da 
montadora em São José dos Pinhais, no início deste mês.  
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A VW e seus fornecedores Cartrim e ES Guss – que produzem peças das caixas de 
câmbio e tampas de assento para carros – retomaram as negociações na segunda-
feira depois de no sábado as discussões não terem chegado a qualquer resultado. 

 
O comunicado da VW acrescentou que as duas partes concordaram em manter os 

detalhes do acordo em sigilo. 
 

Sem o acordo, na segunda-feira a VW informou a redução do tempo de trabalho de 
aproximadamente 28 mil funcionários em seis fábricas na Alemanha.  
 

O caso foi parar nos tribunais alemães, que segundo a VW, determinaram que os 
fornecedores retomassem as entregas. 

 
Os fornecedores, entretanto, se recusaram, alegando que a VW havia cancelado 
contratos futuros sem qualquer tipo de compensação. 

 
Políticos pressionaram para que os dois lados chegassem a um acordo, por 

considerarem que os trabalhadores seriam os maiores prejudicados pelo conflito. 
 

Depois do Brasil, Volks alemã também paralisa produção por falha de 
fornecedor 

24/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

Depois de interromper a produção no Brasil, agora foi a vez de as operações da 
Volkswagen pararem na Alemanha por causa de uma disputa com fornecedor. 

 
Um conflito com dois de seus fornecedores obrigou a montadora a interromper parte 
de sua produção e a reduzir a jornada de trabalho de aproximadamente 28 mil 

funcionários na Alemanha. 
 

A fabricante alemã, que tem divergências com esses fornecedores de material, adotou 
desde 18 de agosto e até o final do mês “medidas de ajuste (do tempo de trabalho) 
que vão até o desemprego parcial”, disse a companhia em comunicado. 

 
Cerca de 27.700 trabalhadores de seis fábricas alemãs estão envolvidos, entre elas os 

da sede, em Wolfsburg . Essas fábricas produzem alguns dos modelos mais populares 
do grupo, entre eles Passat e Golf. 
 

O conflito ocorreu depois que dois fornecedores de peças de câmbio e tampas de 
assento para carros pararam de entregar seus produtos. 

 
Os administradores em questão, ambos do grupo Prevent (filial de um grupo da 

Bósnia), afirmam que a Volks descumpriu vários contratos sem aviso prévio ou 
compensação, o que não deixou outra alternativa além de suspender as entregas para 
proteger seus negócios. 

 
O caso está na Justiça alemã, que, segundo a Volkswagen, determinou que os 

fornecedores retomem as entregas. Os fornecedores, entretanto, recorreram da 
decisão judicial. As partes negociam desde sábado (20) uma solução. 
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No Brasil, os problemas com o abastecimento por parte da Prevent levaram a Volks, 
no início deste mês, a antecipar para agosto as férias coletivas de seus funcionários.  
 

A licença de 11 mil funcionários das fábricas de São Bernardo do Campo e Taubaté, 
em São Paulo, e em São José dos Pinhais, no Paraná estava prevista para outubro. 

 

Polo automotivo, São Bernardo tem 18 mil trabalhadores parados 

24/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 
Três das cinco montadoras com fábricas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, 

estão com a produção parada na cidade, um dos principais polos da indústria 
automobilística no Brasil. Volkswagen e Ford deram férias coletivas aos seus 

funcionários, enquanto a Mercedes-Benz deixou seu quadro em licença remunerada.  
 
Toyota e Scania seguem funcionando normalmente. No total, aproximadamente 18 

mil pessoas estão paradas na cidade, segundo levantamento da Folha de S.Paulo com 
base em informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.  

 
As medidas são uma tentativa de ajustar a produção à queda na demanda, em razão 
da desaceleração econômica no país. Em julho, o licenciamento de automóveis novos 

caiu 20,3% em comparação ao mesmo período do ano passado, enquanto o de 
caminhões e ônibus sofreu queda de 19,4%, segundo dados da Anfavea (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).  
 
A parada é mais um passo em uma série de tentativas das empresas de reduzir custos. 

Antes da licença remunerada, a Mercedes-Benz e Ford adotaram programas de 
demissão voluntária (PDVs) e layoffs (suspensão temporária do contrato), além de 

terem aderido ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE).  
 
De acordo com o sindicato, a Mercedes planeja demitir 2.000 pessoas. Desde a semana 

passada, trabalhadores da empresa têm recebido telegramas informando sobre a 
rescisão do contrato, que deve ser efetivada em setembro. Por ter aderido ao PPE, a 

montadora não pode desligar funcionários até 31 de agosto.  
 
Sindicato e empresa negociam a reversão da decisão. A proposta dos trabalhadores é 

a renovação do PPE e lançamento de um novo PDV, seguido por um layoff. Na Ford, o 
PPE já foi renovado e vigora até setembro. Em outubro, com a reorganização do 

processo de produção, os funcionários trabalharão nas linhas de montagem de 
caminhões e ônibus em dias alternados.  
 

A medida criará um excedente de 450 trabalhadores, que terão seus contratos 
suspensos temporariamente, diz a empresa. No caso da Volkswagen, a parada resulta 

de problemas com interrupções em entregas de um fornecedor, que fez a empresa 
paralisar as atividades não só em São Bernardo como também em suas outras plantas 

no Brasil.  
 
Na terça (23), a matriz alemã da empresa chegou a um acordo para resolver o 

impasse, mas no Brasil "a situação é significativamente diferente", diz a empresa em 
comunicado. FIAT A Fiat também paralisou sua produção na fábrica em Betim (MG) 

nesta segunda (22). A partir desta quarta, os cerca de 4.000 trabalhadores da empresa 
na unidade entrarão em licença remunerada por um período de dez dias.  
 

O objetivo da medida "ajustar a produção à demanda de mercado", diz a empresa em 
comunicado; Antes de adotar a medida, a montadora já havia feito paradas técnicas 

e dado férias coletivas.  
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Trabalhadores da Mercedes propõem PDV mais vantajoso 

24/08/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

 
 
Os trabalhadores da Mercedes-Benz aprovaram, entre as medidas para contingenciar 

o excedente de profissionais na fábrica de São Bernardo, que o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC sugerisse à empresa a reabertura de PDV (Programa de Demissão 

Voluntária). Porém, com valor máximo maior que o oferecido no último plano, em 
julho, com teto de R$ 85 mil.  
 

A companhia aceitou estudar a proposta, mas, em reunião com a entidade, ontem à 
tarde, questionou a eficácia da ferramenta, que, ao seu ver, teve baixa adesão em 

suas últimas edições. 
 
Mesmo sem apostar muito na possibilidade de reabrir PDV, a diretoria da Mercedes 

afirmou que vai conversar a respeito do assunto com profissionais da matriz, na 
Alemanha. Nesta semana, inclusive, a unidade são-bernardense deve receber 

delegação alemã. 
 
De acordo com o diretor do sindicato Moisés Selerges, um dos maiores problemas do 

PDV no formato em que vem sendo oferecido aos operários é que ele atrai basicamente 
duas categorias, e que não são maioria na empresa.  

 
“Ou tem a adesão de quem está prestes a se aposentar, que pega o dinheiro e arca 
com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) faltante, ou daquele muito novo, que 

não quer mais trabalhar em chão de fábrica. O grosso, que está no grupo de pessoas 
entre 30 e 40 anos, não interessa”, avalia. 

 
Trabalhadores da montadora disseram, em entrevista ao Diário, sem revelar nomes, 
que a proposta mais recente não era atraente porque o valor era baixo, e não valia a 

pena nem para aqueles profissionais com pouco tempo de casa – que, segundo 
Selerges, são maioria hoje na unidade da região. 

 
“O PDV deveria oferecer valores mais altos, como foi na Volkswagen, em que 
trabalhador com seis anos de casa conseguiu ganhar R$ 120 mil. Na Mercedes, um 

com dez anos não consegue nem a metade”, afirma um deles. “Entendemos que existe 
a crise e que a montadora quer enxugar seu efetivo, diminuindo dos atuais 9.000 para 

7.000 pessoas. Mas, para isso, ela precisa oferecer incentivo maior.” 
 
Embora no PDV recente o teto de benefícios oferecidos para os empregados se 

desligarem voluntariamente fosse de R$ 85 mil, no que foi aberto antes dele, em junho 
– o de julho, na verdade, foi uma prorrogação desse – a proposta limitava os valores 

a R$ 115 mil.  
 

Conforme a Mercedes, foi justamente devido à baixa adesão, de 630 pessoas, que ela 
decidiu enviar os telegramas de demissão na semana passada. Mesmo sem cravar o 
número pretendido de demissões, estima-se que sejam 1.870. 

 
“Se a Mercedes oferecesse um bom dinheiro, acho que o PDV seria opção, 

principalmente para quem já estava em licença remunerada antes de a fábrica inteira 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2180885/trabalhadores-da-mercedes-propoem-pdv-mais-vantajoso


ser afastada. Para quem tem pouco tempo, entre cinco e sete anos de firma, que é a 
maioria das pessoas, também valeria a pena”, analisa outro profissional. Hoje, os 
9.000 profissionais estão licenciados, desde o dia 15, mas grupo de 1.400 já está em 

casa desde fevereiro, sendo alguns deles há mais de um ano. 
 

Um dos operários tem até um plano B, caso a proposta de desligamento seja 
interessante. “Procuro não pensar na demissão, mas se não tiver opção, penso em 

abrir negócio na área da saúde ou na área de alimentação, que sempre têm demanda.” 
 
REFORÇO - Na sexta-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, foi 

à sede do sindicato, em São Bernardo, onde indicou a possibilidade de aumentar a 
contrapartida do governo no PPE (Programa de Proteção ao Emprego). 

 
Na segunda, a entidade entregou ao vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio 
França, proposta de incentivo envolvendo o ICMS para empresas do setor automotivo 

que se comprometerem a não demitir.   
 

Ministério do Trabalho divulgará Caged de julho na quinta-feira 

24/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 
 

O Ministério do Trabalho divulgará na quinta-feira, 25, os resultados de julho do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados serão anunciados 

por meio do site da Pasta às 16 horas. 
 
O mercado formal de trabalho, de trabalhadores com registro na carteira profissional, 

deve ter fechado de 147.200 a 81.400 vagas em julho comparativamente a junho, 
segundo as estimativas de 13 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast.  

 
A mediana das expectativas aponta para o fechamento de 90.200 vagas em julho. Se 
confirmada, as demissões do mês passado ficarão ligeiramente abaixo das 91.032 

efetivadas em junho. 
 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, não concederá entrevista. As dúvidas serão 
esclarecidas pelo assessor do Departamento de Emprego e Salário da Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães. 

 

Câmara aprova texto-base da LDO e prevê salário mínimo de R$ 946 em 2017 

24/08/2016 – Fonte: R7 
 

 
 
O Congresso Nacional aprovou, na madrugada desta quarta-feira (24), o texto-base 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2017. A proposta prevê um rombo de R$ 139 
bilhões para o governo central, R$ 3 bilhões para estatais federais e R$ 1,1 bilhão para 

Estados e municípios no ano que vem. 
 
Para o período entre 2017 e 2019, foram mantidas as previsões de valores de salário 

mínimo: de R$ 946 para 2017; R$ 1.002,73 para 2018 e R$ 1.067,46 para 2019. O 
texto afirma que serão beneficiados com o novo valor do mínimo para o ano que vem 

cerca de 23 milhões de pessoas. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/24/internas_economia,796872/ministerio-do-trabalho-divulgara-caged-de-julho-na-quinta-feira.shtml
http://noticias.r7.com/economia/camara-aprova-texto-base-da-ldo-e-preve-salario-minimo-de-r-946-em-2017-24082016


O texto-base foi aprovado por 252 deputados e em votação simbólica pelos senadores. 
O governo precisa aprovar a redação final da LDO até o fim de agosto, quando acaba 
o prazo para que o Executivo envie ao LOA (Congresso o projeto de Lei Orçamentária 

Anual) de 2017. A LDO estabelece os parâmetros para a elaboração da LOA. 
 

O texto da LDO 2017 aprovado adianta o teor da PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior durante 20 anos, 

ao estabelecer que o Orçamento do ano que vem deve levar em conta o limitador de 
gastos. A PEC, porém, ainda tramita na Câmara e precisa passar também pelo Senado 
antes de ser promulgada. 

 
A LDO de 2017 aprovada prevê também a inclusão dos recursos do Sistema S no 

Orçamento e a realização de uma auditoria da dívida pública. Esses trechos não 
constavam no texto original enviado pelo governo Michel Temer e foram incluídos 
durante votação da proposta na CMO (Comissão Mista de Orçamento). 

 
Saúde 

Outra mudança da LDO, incluída durante as discussões no colegiado e aprovada pelo 
Congresso Nacional nesta quarta-feira, foi a previsão de que as despesas com saúde 
em 2017 deverão tomar como base o valor gasto este ano, atualizado pelo IPCA 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial de inflação. 
 

A ideia dos parlamentares é garantir mais recursos no Orçamento para a área, uma 
vez que a PEC do teto de gastos, se aprovada, prevê atualização pela inflação apenas 
do mínimo constitucional. Como hoje os gastos com saúde estão acima desse patamar, 

a PEC não obrigaria expressamente o crescimento dessas despesas. 
 

Primeira classe 
A LDO 2017 aprovada também proíbe ocupantes de cargos púbicos — inclusive 
ministros e presidentes de Poderes — de viajar de avião em primeira classe ou classe 

executiva em voos de carreira. Com isso, só poderão viajar em classe econômica, 
inclusive em trechos internacionais. 

 
A proibição foi sugerida pelo deputado Nelson Marchezan Jr. (PSDB-RS) e acatada pelo 
relator, senador Wellington Fagundes (PR-MT), na CMO. 

 

FenaPrevi defende idade mínima entre 65 e 67 anos para aposentadoria 

24/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) defende que a idade 
mínima de aposentadoria no Brasil seja elevada para uma faixa de 65 anos a 67 anos, 

de acordo com o presidente da entidade, Edson Franco. Atualmente, a idade média 
está ao redor dos 54 anos. 
 

A sugestão já foi enviada ao governo interino de Michel Temer, conforme ele, e faz 
parte de uma proposta mais ampla do setor privado, que defende ainda a unificação 

do sistema de aposentadoria público e privado, em linha com anseio da presidente 
afastada Dilma Rousseff, e a desvinculação do salário mínimo. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/fenaprevi-defende-idade-minima-entre-65-e-67-anos-para-aposentadoria-bpadxpvalqbtfrsayqgv95no8


 “A conta não fecha se não houver reforma previdenciária no Brasil. Defendemos a 
unificação das regras do modelo de aposentaria para servidores públicos e 
trabalhadores do setor privado, um modelo de equidade e maior justiça social”, 

destacou o presidente da Fenaprevi, em coletiva de imprensa. 
 

Apesar da discussão para aumento da idade mínima de aposentadoria no Brasil, 
pesquisa feita pela Fenaprevi, em conjunto com o instituto Ipsos e divulgada nesta 

terça-feira (23), mostra que 76% das pessoas entrevistadas discordam de se 
aposentarem mais tarde, embora 66% concordem com a necessidade de se fixar uma 
idade mínima. A maioria, 66%, também discorda de uma aposentadoria menor para 

os trabalhadores que se aposentam antes. 
 

De acordo com ele, as mudanças na previdência social precisam ser pensadas no curto 
prazo, com regras de transição que viabilizem alterações no sistema atual, mas 
também no longo prazo. O presidente da Fenaprevi também defendeu a revisão do 

modelo de concessões de pensões. 
 

“Atualmente, o modelo de acumulo de pensão e aposentadoria não é sustentável. Se 
uma pessoa com mais idade casar com uma mais nova e vier a falecer, a mais nova 
vai receber a pensão sem necessidade”, atentou Franco. 

 
Quatro pilares 

A iniciativa privada defende que a reforma da Previdência no Brasil vá além dos ajustes 
pontuais e considere também mudanças estruturais focadas em um modelo de quatro 
pilares, de acordo com o presidente da FenaPrevi. O projeto, segundo ele, já foi 

apresentado ao governo, que está aberto para discussões com as federações do 
mercado de seguros e com uma agenda constante de debates. 

 
“Defendemos mudanças pontuais como a definição de idade mínima, desvinculação do 
salário mínimo para a aposentadoria e revisão do modelo de concessão de pensões, 

mas ajustes no sistema atual são necessários para dar fôlego a novos trabalhadores 
baseado em um regime de pilares”, explicou o executivo a jornalistas, lembrando que 

o momento é propício para a discussão, já que a reforma da Previdência é fundamental 
para o ajuste fiscal do País. 
 

Segundo ele, o primeiro pilar seria assistencial e financiado por impostos, focado nas 
pessoas que não tiveram acesso ao mercado formal de trabalho. O segundo seria 

similar ao atual do INSS, de forma compulsória, mas com benefícios menores e 
financiado com contribuições de indivíduos e empresas. Atualmente, o teto está em 
R$ 5.189,82. 

 
O terceiro pilar, de acordo com o presidente da Fenaprevi, seria de contribuições 

individuais para contas também individuais e administrado pela iniciativa privada via 
processos de licitação. Por último, o quarto pilar, conforme Franco, seria o da 

previdência voluntária nos moldes do sistema complementar de aposentadoria hoje. 
 
“Os pilares dois e três combinados vão dar o valor de aposentadoria que cada pessoa 

deveria ter, sendo uma parte de regime de repartição em um sistema similar ao que 
temos hoje e outra individualizada com o valor do benefício similar ao que a pessoa 

contribuiu”, explicou o presidente da Fenaprevi. 
 
O terceiro pilar, de acordo com ele, é similar ao do sistema de previdência adotado no 

Chile e consiste na formação de fundos que recolhem recursos e são geridos por 
empresas privadas em regime de licitação, com regras definidas. “Esse pilar preserva 

o de número dois, similar ao do INSS, com contingente menor, alcance menor e cria 
um modelo que divide a responsabilidade do estado, da empresa e do indivíduo”, 
explicou Franco. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/para-62-dos-brasileiros-reforma-da-previdencia-dificultara-aposentadoria-9jcwoz8vsc6clr456tkosn9js
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Apesar de ter citado o Chile, o presidente da FenaPrevi não identifica um modelo de 
Previdência adotado em outro país e que possa ser 100% migrado para o País. Há 
bons exemplos, conforme ele, Suíça, Reino Unido e ainda o México. “Cada país tem a 

sua situação específica. Não existe uma solução única. O problema de longevidade e 
de insustentabilidade da previdência pública não é brasileiro, mas mundial”, 

acrescentou.  
 

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

 
Como se aposentam os brasileiros  

 
 
Entenda 
 

 
Aposentadoria integral 

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



Exemplo: Para quem contribuiu por 200 meses, será feita a média dos 160 maiores 
salários. 
 

Fator previdenciário 
Índice atualizado todos os anos que varia conforme a idade, o tempo de contribuição 

e a expectativa de vida do beneficiário. 
 

Confira aqui a tabela do fator previdenciário para 2016 
 
Teto da aposentadoria  

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

 

INSS muda de ideia e pode cortar na hora auxílio concedido pela Justiça 

24/08/2016 – Fonte: R7 

 

   

   

 

 
 

 
 
 

 
O INSS e a PGF (Procuradoria-Geral Federal) publicaram, no "Diário Oficial da União", 

portaria conjunta que autoriza o órgão a cancelar a aposentadoria por invalidez ou o 
auxílio-doença concedido judicialmente se constatar a ausência de incapacidade para 

o trabalho nas perícias do pente-fino.  
 
O corte pode ser feito sem que a Justiça seja comunicada. Na semana passada, o 

Ministério do Desenvolvimento Social havia informado que, nos casos em que ainda 
não houve o trânsito em julgado, ou seja, quando a ação ainda não terminou, a decisão 

de corte deveria ser enviada para avaliação do juiz do caso.  
 
Porém, a portaria abre brecha para que qualquer benefício concedido judicialmente, 

mesmo que ainda esteja em tramitação, possa ser cancelado sem que a Justiça precise 
ser avisada, avalia o advogado Roberto de Carvalho Santos.  

 
O INSS confirmou na terça-feira que irá cancelar os benefícios por incapacidade 
concedidos na Justiça mesmo nos casos em que não houve o trânsito em julgado. O 

corte será feito se o órgão considerar, na perícia, que o segurado não está mais incapaz 
e pode voltar ao trabalho.  

 
É o caso, por exemplo, do segurado que consegue começar a receber o benefício por 
meio de uma tutela antecipada. 

  
Para o órgão, a medida garante igualdade no tratamento dos benefícios 

independentemente de sua origem, judicial ou administrativa.  
 
Na mira do governo 

 

>> Pente-fino deve começar em setembro 
Há duas situações:  
 

1- Se a ação judicial que garantiu a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-
doença já terminou - essa etapa é chamada de trânsito em julgado  

http://bitly.com/2bhXsMJ
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Como será o corte! Os benefícios poderão ser cancelados administrativamente  
 
2- Se o processo ainda não acabou - a ação judicial ainda está em andamento e 

ainda não ocorreu o trânsito em julgado  
 

Como será o corte! a revisão será feita pelo perito do INSS e o resultado será 
anexado ao processo para a avaliação do juiz  

 
>> O Estado de São Paulo tem a maioria dos benefícios que passarão pelo 
pente-fino do INSS 

 
 22,2% dos benefícios que serão revisados estão em São Paulo 

 379,1 mil benefícios por invalidez são pagos há mais de dois anos em São 
Paulo. Esses auxílios e aposentadorias entrarão no pente-fino do INSS 

 

>> Quantos benefícios por invalidez o governo vai revisar no país 
 

 530.157 auxílios-doença que são pagos há mais de dois anos 
 1.181.442 aposentadorias por invalidez de segurados que têm menos de 60 anos 
 No total, o INSS vai convocar 1.711.599 benefícios por incapacidade pagos há 

mais de dois anos 
  

>> Quem será chamado primeiro? 
Auxílio-doença  
1- Os beneficiários que recebem auxílios concedidos judicialmente e sem data para 

acabar 
2- Quem recebe benefícios mais antigos 

3- Depois, os segurados mais jovens, que recebem auxílio-doença  
Aposentadoria por invalidez  
1- Aposentados por invalidez mais jovens 

2- Depois, os que recebem o benefício há mais tempo  
 

 
Maiores de 60 anos  

 1,938 milhão de aposentados por invalidez com mais de 60 anos não serão 

convocados 
 Eles não precisam fazer a perícia, conforme mandaalei 13.063, de 2014 

 A lei não se aplica aos idosos que recebem auxílio-doença, que serão chamados 
 

>> Veja o que fazer 

 
1- Vá à perícia 

O comparecimento pode evitar a suspensão do benefício  
2- Prepare os exames 

É importante ter exames e laudos recentes que comprovam a incapacidade (leia 
mais abaixo)  
3- Benefício suspenso 

Se o benefício for suspenso por falta de perícia, apresente um recurso no posto do 
INSS  

4- Atrasados 
Se for provado que a suspensão da renda foi um erro, o segurado voltará a receber o 
benefício e terá os atrasados corrigidos  

5- Justiça 
Se a tentativa de restabelecer o benefício no posto não deu certo, é hora de 

consultar um advogado e procurar a Justiça  
*  
>> Documentos importantes para levar ao INSS 

Receitas de medicamentos  
Não são obrigatórias, mas reforçam que o paciente está em tratamento  



Exames  
 Devem ser levados todos os exames que foram solicitados pelo médico do 

paciente para fazer o diagnóstico da doença 

 O ideal é apresentar também o laudo do técnico; esse documento acompanha 
o exame 

 O laudo facilita a compreensão das imagens e dos gráficos 
 

Relatório do médico  
 No relatório em que descreve a doença, o médico deve ser o mais claro e 

específico possível 

 Segundo especialistas, o relatório deve conter o número da CID (Classificação 
Internacional de Doença) 

 Além disso, é preciso informar se a incapacidade é temporária ou definitiva 
 Outra dica é que o profissional descreva a medicação utilizada e os efeitos 

colaterais 

 

Brasileiros vão se aposentar 5 anos mais velhos do que desejam, aponta 
pesquisa 

24/08/2016 – Fonte: R7 
 

A aposentadoria parece estar mais distante do que o esperado para o trabalhador 
brasileiro. Enquanto os homens desejam abandonar a carreira, em média, aos 58 anos, 

as mulheres vislumbram receber o benefício aos 53 anos, aproximadamente. Os dois 
gêneros, no entanto, acreditam que vão ter o direito de se aposentar apenas com 64 
e 58 anos, respectivamente. 

 
Os dados foram revelados em pesquisa realizada pela FenaPrevi (Federação Nacional 

de Previdência Privada e Vida) e mostram que, apesar do desejo de se aposentar mais 
jovens, a maior parte da população conhece a faixa etária com a qual tem o direito de 
receber o benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com as regras atuais. 

 
De acordo com o estudo, 67% dos entrevistados souberam a idade exata ou 

aproximada que os homens devem se aposentar. Quando questionados sobre as 
mulheres, 62% responderam à questão de maneira certeira ou aproximada. Segundo 
o presidente da FenaPrevi, Edson Franco, os valores apontam para uma contradição 

entre desejo e realidade. 
 

— Na hora que as pessoas verbalizam que a idade com a qual acham que deveriam se 
aposentar seria 58 e 53 anos, mas dizem que a idade com a qual vão, efetivamente, 
se aposentar é 64 e 58 [anos], mostram que, independentemente do desejo pessoal 

que elas têm, já existe uma consciência de que isso não será possível. 
 

Franco afirma ainda que a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) já convergiu a idade mínima de aposentadoria para 65 anos e discute 

aumentar em mais dois anos a faixa etária. 
 
— O que me chama atenção é que hoje o brasileiro se aposenta, em média, aos 54 

anos de idade, o que é extremamente baixo em comparação com qualquer métrica 
internacional. 

 
Em meio a essa discussão, 66% dos entrevistados afirmam que seria necessário fixar 
uma idade mínima para as aposentadorias, em função das pessoas estarem vivendo 

por períodos mais longos de tempo. Eles também responderam que, caso uma idade 
mínima seja estabelecida, ela deveria ser a mesma para contemplar homens e 

mulheres. 
 

http://noticias.r7.com/economia/brasileiros-vao-se-aposentar-5-anos-mais-velhos-do-que-desejam-aponta-pesquisa-24082016
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Apesar de um terço dos entrevistados defender a idade mínima, a parcela de 76% dos 
brasileiros discorda de que, com uma maior expectativa de vida, será necessário que 
as pessoas se aposentem mais tarde.  

 
Franco classifica o resultado obtido da pergunta como contraditório e analisa que a 

população se manifesta de modo diferente dependendo da forma como a questão é 
realizada. Para o presidente da FenaPrevi, esse tipo de incoerência é originado na 

forma como entendem o funcionamento da aposentadoria. 
 
— Em um sistema previdenciário como o nosso, baseado no modelo de repartição 

simples, representa o pacto entre gerações. A geração que está trabalhando paga o 
benefício daqueles que estão aposentados. Na medida que você tem menos gente 

trabalhando, obviamente tem que mexer nos critérios de elegibilidade ou até no valor 
dos benefícios. 
 

O estudo da FenaPrevi foi realizado em parceria com a Ipsos Public Affairs e ouviu 
1.500 brasileiros com mais de 23 anos entre os dias 21 de julho e 4 de agosto. 

 

Reforma da Previdência é mistério para quase metade dos brasileiros 

24/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A maioria dos brasileiros (86%) têm pouca informação sobre como funciona o sistema 

previdenciário e quatro em casa dez (44%) ignoram as discussões sobre mudanças 
nas regras de aposentadoria que estão acontecendo. Os dados são de pesquisa 
divulgada nesta terça-feira (23) pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência 

Privada e Vida) em parceria com a Ipsos.  
 

Dos 54% que dizem estar cientes das discussões de reformas, 45% ouviram falar 
sobre aumento da idade mínima de aposentadoria, enquanto 17% citaram a elevação 
do tempo de contribuição.  

 
“Existe um nível de desinformação nas comunicações que o governo faz, que nós 

fazemos com a sociedade que tem que ser levado em conta”, afirma Edson Franco, 
presidente da Fenaprevi, que representa 70 seguradoras e entidades abertas de 
previdência complementar. “Primeiramente é preciso elevar o nível de conhecimento 

para depois realizar um trabalho de convencimento da necessidade das reformas”, 
complementa.  

 
A pesquisa foi realizada com 1.500 pessoas com mais de 23 anos entre 21 de julho e 
4 de agosto.  

 
Entre os que ouviram falar das mudanças, a maior parte (58%) acha que as regras 

vão dificultar os pedidos de aposentadoria. O percentual sobe para 69% entre os que 
não conhecem a discussão.  

 
“Quanto mais informação as pessoas têm, menos pessimistas elas tendem a ficar. O 
pessimismo é maior entre aqueles que não ouviram falar e não têm ideia do que está 

sendo discutido”, afirma Franco.  
 

Ele aponta ainda um contraste entre o que os brasileiros desejam e o que pensam 
sobre o que efetivamente ocorre no sistema previdenciário. 
  

Desejo 
Para os consultados, os homens deveriam, em média, se aposentar aos 58 anos e 

após contribuírem por 31 anos. Questionados sobre como funciona o sistema 
atualmente, a resposta é que os homens têm direito a se aposentar com 64 anos e 
após 36 anos de contribuição.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reforma-da-previdencia-e-misterio-para-quase-metade-dos-brasileiros-duripzheq147k4nc1yy8pvpjs


No caso das mulheres, a idade em que elas gostariam de se aposentar é de 53 anos e 
depois de 28 de contribuição. Elas acham que têm direito requisitar aposentadoria aos 
58 e após contribuírem por 32.  

 
“Quando os entrevistados verbalizam que a idade que deveriam se aposentar é de 58 

anos, mas sabem que vão se aposentar aos 64, isso mostra que têm consciência de 
que isso não será possível. Há uma contradição entre desejo e realidade”, afirma 

Franco.  
 
A pesquisa mostra ainda que muitos desconhecem como funciona o INSS. Enquanto 

53% sabem que o piso pago pela Seguridade Social é o salário mínimo, 59% 
desconhecem o valor máximo.  

 
“Se a gente não tem um nível de informação adequada, fica difícil estabelecer um 
debate intelectualmente honesto”, avalia o presidente da Fenaprevi.  

 
A maioria dos consultados (66%) defende também que homens e mulheres tenham a 

mesma idade mínima de aposentadoria e que a previdência de servidores públicos 
tenha as mesmas regras dos demais trabalhadores (83%).  
 

Reforma 
Para Franco, as mudanças na previdência oficial devem abranger alguns pontos, como 

o estabelecimento de uma idade mínima entre 65 e 70 para homens e mulheres e uma 
regra de transição para quem tem mais de 50 anos e está no mercado de trabalho. 
Ele diz também que o benefício previdenciário deve ser desvinculado do salário 

mínimo.  
 

Além dessas reformas estruturais, Franco defende uma mudança no modelo 
previdenciário. Para o presidente da Fenaprevi, os benefícios assistenciais -pensões, 
auxílio-doença- devem ser separados dos previdenciários e financiados por impostos. 

  
O teto da previdência seria dividido entre um modelo de repartição como o atual -em 

que indivíduos e empresa contribuem ao INSS- e um sistema de capitalização privada 
individual e obrigatória para cada trabalhador com contribuição definida. Ao se 
aposentar, ele receberia uma renda vitalícia.  

 
Nesse modelo, a previdência privada aberta teria a mesma função que desempenha 

hoje, de complementar a renda para quem deseja melhorar a aposentadoria ou 
receber acima do teto. 
 

Para 62% dos brasileiros, reforma da Previdência dificultará aposentadoria 

24/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pesquisa feita pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) e 
pelo instituto Ipsos mostra que 62% dos entrevistados acreditam que possíveis 

mudanças na previdência social devem dificultar o pedido de aposentadoria no Brasil. 
A maioria dos entrevistados também teme a perda de direitos com as futuras 
alterações. Para 57% deles, a reforma da previdência pública deve diminuir seus 

direitos. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-62-reforma-da-previdencia-dificultara-aposentadoria-diz-pesquisa,10000071464


“A pesquisa mostra que há uma contradição no que as pessoas querem, no que acham 
que é certo e sua expectativa pessoal”, avaliou o Presidente da FenaPrevi, Edson 
Franco, em coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira (23). 

 
A parcela de entrevistados pela Fenaprevi/Ipsos que desconhece a reforma da 

previdência social também é elevada. Cerca de 44% dos entrevistados informaram 
não ter conhecimento da discussão das reformas em curso. No entanto, 54% 

afirmaram ter ouvido falar das propostas de ajustes nas regras da aposentadoria e 2% 
não souberam responder. 
 

Dos que têm conhecimento da mudança, 45% estão cientes de que há discussões em 
torno do aumento da idade da aposentadoria e 17% sobre o aumento das 

contribuições. No entanto, a parcela de entrevistados que ouviu falar dos dois temas 
cai para 7%. 
 

“É surpreendente não ter ouvido falar da reforma com o nível de informação divulgado. 
O nível de desinformação da população precisa ser levado em conta pelo governo e 

setor privado”, avaliou Franco, ressaltando a necessidade de se estabelecer um nível 
básico de conhecimento para depois debater mudanças nas regras da aposentadoria 
pública. 

 
A pesquisa revela que a maior parte da população brasileira sabe pouco ou não tem 

informação do sistema público de aposentadoria. Somente 11% dos entrevistados 
afirmaram saber muito ou o suficiente do tema, enquanto 86% sabem pouco, nada ou 
desconhecem completamente o assunto. Segundo a Fenaprevi, neste ponto, 3% não 

souberam responder. 
 

Idade 
O presidente da Fenaprevi chamou ainda atenção para a idade média com que se 
aposenta o brasileiro, de 54 anos. “É extremamente baixa comparada com qualquer 

métrica internacional. A grande maioria dos países já convergiu a idade média de 
aposentadoria para 65 anos e, neste momento, se discute o aumento para 67 anos”, 

destacou Franco. 
 
O levantamento mostrou que a maior parte dos brasileiros consultados (42%) acredita 

que os homens deveriam se aposentar aos 60 anos e somente 15% apontaram os 65 
anos como a idade ideal para aposentadoria masculina. No caso das mulheres, 58% 

disseram que este grupo deveria se aposentar com 55 anos e outros 22% indicaram 
os 60 anos como idade ideal. 
 

A pesquisa feita pela Fenaprevi/Ipsos ouviu 1.500 pessoas com mais de 23 anos, de 
todas as classes sociais, em todo o Brasil, entre os dias 21 de julho e 4 de agosto. O 

levantamento foi apresentado no VIII Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência 
Privada, que tem como tema central o Desafio da Previdência Social no Brasil e é 

organizado pela FenaPrevi. 
 
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. 
 

 

Saiba quais são as melhores capitais para gerar energia solar no Brasil 

24/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 
 

A incidência solar é importante, mas não é o único fator que deve ser observado na 
hora de investir em um sistema fotovoltaico para a geração de energia em casa. Para 

ajudar os consumidores na hora da tomada de decisão, a Comerc Energia lançou o 
Índice Comerc Solar, um ranking das capitais brasileiras que oferecem o melhor 
retorno econômico para projetos solares.  

 
Embora o Brasil seja predominantemente ensolarado, a viabilidade de um sistema 

fotovoltaico também depende de outros fatores como o preço da tarifa de energia 
cobrada pela distribuidora local e o custo do ICMS.  

 
Em resumo, é preciso que haja um equilíbrio entre a insolação (medida pela 
quantidade de watts gerados por metro quadrado) e o custo da tarifa de energia. “Não 

adianta ter uma tarifa muito alta se a minha capacidade de geração de energia solar 
é baixa e vice-versa”, explica Marcel Haratz, diretor da unidade Comerc Solar, unidade 

especializada do grupo Comerc Energia. 
 
Domínio solar 

Dos 16,5 megawatts (MW) de capacidade instalada em geração distribuída no Brasil 
em 2015, modelo conectado à rede de distribuição a partir da propriedade do 

consumidor, 13,3 MW são provenientes de painéis solares instalados em tetos de 
residências ou em áreas privadas. Só entre 2013 e julho de 2016 a Aneel fez 3.864 
registros de micro e mini geração no país.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/saiba-quais-sao-as-melhores-capitais-para-gerar-energia-solar-no-brasil-8t43cpvx1hytf2hyzs07t8vtk


Considerando esses fatores, Belém (PA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Recife 
(BA) e Goiânia (GO) despontaram no ranking da Comerc como as capitais que 
oferecem o melhor retorno financeiro para projetos residenciais de energia solar. 

Embora o índice de insolação das duas capitais nordestinas seja maior, elas têm tarifas 
de energia mais baixas. 

 
Curitiba aparece no lado oposto do ranking, entre as cinco capitais menos favoráveis 

do ponto de vista da viabilidade de projetos fotovoltaicos. Aqui a tarifa de energia para 
baixa tensão é alta (R$ 677,45 por MWh), mas a insolação é baixa.  
 

Na prática, isso não significa que projetos dessa natureza não são viáveis aqui, mas o 
retorno do investimento tende a ser mais demorado. Enquanto o investimento em um 

projeto fotovoltaico em Belém (R$ 700,52 por MWh) tem retorno em 5,1 anos, em 
Curitiba, o mesmo projeto, levaria quase dois anos a mais para “se pagar”. 

 
“Um pay back [tempo necessário para recuperar o investimento] de quase sete anos 
para um projeto solar não é ruim, principalmente se lembrarmos que um painel solar 

tem vida útil de 20 a 25 anos”, afirma Haratz. Segundo ele, um projeto solar também 
traz previsibilidade no custo da energia.  

 
“O consumidor fica menos vulnerável às variações de preço das distribuidoras. Ao 
longo dos anos, se a tarifa subir ou não, isso não vai influenciar a tarifa dele ou vai 

influenciar menos”, acrescenta.  
 

E quando custa instalar um sistema fotovoltaico? 
Para ter uma ideia, um sistema para atender uma casa pequena, de até duas pessoas 
apenas, com demanda de 1,5 Kilowatt-pico (Kwp), pode custar de R$ 15 mil a R$ 20 

mil. Já um sistema de 3 Kwp, que supre a necessidade energética de uma casa média 
com quatro moradores, pode custar de R$ 25 mil a R$ 32 mil. Em uma casa grande, 

com cinco pessoas, um sistema de 5 Kwp custa entre R$ 36,5 mil e R$ 46,5 mil.  
 

Ranking da energia solar 
 

 
 
*O índice é a relação entre a geração de energia solar e o preço da tarifa de baixa 

tensão com o ICMS  
 
Geração: capacidade de gerar energia a partir da incidência de sol. 



Tempo fechado  
Curitiba, apesar da alta tarifa (boa para os investimentos), tem baixa incidência solar.  
Isso justifica a baixa posição no ranking, ou o longo tempo até o retorno do  

investimento  
 

  

Artigo: Aprender com a natureza para sobreviver no mundo empresarial 

24/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Após um longo período de incertezas, o mercado financeiro começa a dar mostras de 

otimismo. Apesar disso, o cenário empresarial ainda é bastante preocupante, com 
grandes obstáculos a serem ultrapassados e problemas a serem solucionados. Nesse 

contexto, as empresas, principalmente no Brasil, buscam inspiração apenas no próprio 
mundo empresarial, e isso não é de agora. 
 

A maior parte da educação formal de nosso mundo corporativo ainda presta pouca 
atenção ao que se chama de administração ecológica, e com isso joga no lixo um 

número quase infinito de informações e soluções que sobreviveram à prova do tempo 
no mais preciso dos laboratórios: a realidade.  
 

Mudanças de paradigmas têm pouco, ou nada, a ver com vontade. Quando ocorrem, 
é por necessidade. Esse momento está chegando, e a administração ecológica, parece 

ser o único movimento atualmente capaz de trazer a transformação que se faz 
necessária. 
 

Incentivar empresários e funcionários, em especial aqueles das altas administrações, 
a entrar em contato com a natureza, observando-a cuidadosamente, sem a intenção 

de ignorar ou menosprezar os avanços do mundo moderno, é, com certeza, um desafio 
que vale a pena abraçar. 
 

Pensar nos modelos de gestão empresarial de maneira ecológica, não significa 
somente proteger o meio ambiente, mas sim transformar o próprio olhar. Os negócios 

passam a ser vistos como sistemas vivos, e as pessoas, integrantes deste sistema, 
agem como unidades pertencentes a qualquer outro sistema biológico. Só esta 
percepção já permite novos paradigmas de negócios e gerenciamento onde todos os 

componentes aprendem com experiências anteriores e estão em constante mutação, 
e não simplesmente reagem como máquinas. 

 
Algumas organizações vêm se destacando nessa missão. A The Natural Step, hoje 
espalhada pelo mundo, é uma delas. Rede global de desenvolvimento sustentável há 

25 anos, ela atua em laboratórios, treinamentos, cursos e movimentos ativos com 
parceiros, para fazer com que as organizações em geral (empresas, terceiro setor, 

governos) consigam prosperar dentro dos limites dos recursos naturais existentes, 
através da observação atenta do mundo natural.  

 
Outra organização, a Biomimicry 3.8, também se dedica à causa, é a atual líder global 
em treinamentos profissionais, consultoria e programas educacionais de biomimética 

(‘imitação da vida’). 
 

Esse movimento de inspiração da natureza busca compreender estruturas biológicas 
e modelos de sucesso que ocorrem na natureza, e aplicar esse conhecimento na 
solução de problemas nos mais variados campos, incluindo design, arquitetura, 

mecatrônica, eletrônica e matemática. Empresas como Boeing, Colgate-Palmolive, 
General Eletric, Nike, Procter & Gamble já beberam desta fonte no desenvolvimento 

de seus produtos e sistemas de gestão. 
 
Incentivar empresários e funcionários, em especial aqueles das altas administrações, 

a entrar em contato com a natureza, observando-a cuidadosamente, sem a intenção 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/aprender-com-a-natureza-para-sobreviver-no-mundo-empresarial-9dlwgb0ezadmj0oup1cbvkdg8


de ignorar ou menosprezar os avanços do mundo moderno, é, com certeza, um desafio 
que vale a pena abraçar. Quem não quiser ter essa professora de 4,5 bilhões de anos, 
que é a Terra, vai se arrepender no futuro.  

 
(Caroline Said Dias é advogada, empreendedora ecológica e diretora do Instituto 

Ekôa). 
 

Ligeiro recuo na confiança da indústria não muda tendência de melhora, diz 
FGV 

24/08/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ligeiro recuo no otimismo do empresário industrial registrado pela prévia da 

Sondagem da Indústria foi apenas uma acomodação, não muda a tendência de 
melhora nem há motivo para preocupação. A avaliação é de Aloisio Campelo, 
superintendente adjunto para Ciclos Econômicos do Instituto Brasileiro de Economia 

da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).  
 

Se o resultado da prévia se confirmar, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) terá 
ligeiro recuo, de 87,1 pontos em julho para 86,9 pontos em agosto. “A alta foi bastante 
expressiva nos últimos meses”, ressaltou Campelo.  

 
Embora interrompa uma sequência de cinco altas consecutivas, o ICI vinha de um 

ganho acumulado de 12,4 pontos entre os meses de março e julho.  
 
“O Índice de Situação Atual avança mais, o que é um bom sinal. O que calibrou o 

resultado e fez o índice cair agora foram as expectativas. Então o indicador está mais 
condizente com o que está acontecendo”, avaliou o superintendente do Ibre/FGV.  

 
A prévia de agosto mostra que as avaliações sobre a situação atual melhoraram 0,9 
ponto, enquanto as expectativas do setor industrial para os meses seguintes pioraram 

1,2 ponto. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), se confirmada a 
prévia, passará de 74,3% em julho para 74,1% em agosto. Esse recuo foi avaliado 

também como um pequeno ajuste.  
 
“A recuperação não ocorre de forma tão forte como em 2009. Está devagar, porque 

ainda há risco. O câmbio estava bem mais favorável na virada do ano do que agora. 
A recuperação estava mais impulsionada pela demanda externa do que pela interna”, 

justificou Campelo.  
 
No entanto, o responsável pela sondagem da indústria garante que, por enquanto, a 

interpretação ainda é de crescimento na confiança do setor. “A melhora dos últimos 
meses foi bem intensa. A demanda parou de cair e em alguns casos está até em 

terreno positivo”, lembrou.  
 

A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 782 empresas 
entre os dias 1º e 16 de agosto. O resultado final da pesquisa para agosto será 
divulgado no próximo dia 29. 

 

Compra de aço pela rede de distribuição em julho sobe 3%, diz Inda 

24/08/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
As compras de aço pela rede de distribuição em julho subiram 3% em relação ao 

mesmo mês de 2015, totalizando 223,8 mil toneladas, de acordo com dados 
divulgados nesta terça-feira, 23, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço 

(Inda).  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ligeiro-recuo-na-confianca-da-industria-nao-muda-tendencia-de-melhora-diz-fgv/
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Em relação a junho, no entanto, as compras registraram queda de 10,1%. Esse volume 
inclui chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, 
chapas eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e gavalume.  

 
Já as vendas de aços planos realizados pela rede de distribuição alcançaram 250,8 mil 

toneladas no mês passado, o que significou um recuo de 1,8% ante julho de 2015. Na 
comparação com junho a queda foi de 4,1%. A projeção da entidade era de que tanto 

as vendas como as compras ficassem em julho estáveis ante junho.  
 
Com esse desempenho, os estoques da rede de distribuição ficaram em 871,8 mil 

toneladas em julho deste ano, o que representou um aumento de 0,7% na relação 
mensal.  

 
De acordo com a entidade, esse aumento ocorreu devido à recontagem de estoques, 
que ocorreu no início de agosto. O giro dos estoques ficou em 3,5 meses em julho 

ante 3,3 em junho.  
As importações da rede caíram 73,6% na relação anual, para 39,2 mil toneladas em 

julho. Ante junho, por outro lado, as importações tiveram alta de 35,8% ante o mês 
imediatamente anterior.  
 

Para agosto, o Inda projeta que tanto as vendas quanto as compras cresçam 2% na 
relação mensal.  

 
Atrasos  
Atrasos na entrega de produtos siderúrgicos pela Usiminas e pela Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) explicam a queda das compras da rede de distribuição em 
julho em relação a junho, disse o presidente do Inda, Carlos Loureiro, em coletiva de 

imprensa. Segundo ele, em agosto essas entregas já começaram a ser normalizadas.  
 
Loureiro citou que as usinas receberam em atraso a venda de placas e esse fator 

afetou as entregas aos distribuidores. As compras de aço pela rede de distribuição em 
julho subiram 3% em relação ao mesmo mês de 2015, totalizando 223,8 mil toneladas, 

de acordo com dados divulgados hoje pela entidade. Em relação a junho, no entanto, 
as compras registraram queda de 10,1%.  
 

A Usiminas, que no início do ano parou sua atividade primária em Cubatão, na Baixada 
Santista, está demandando placas de terceiros para a laminação.  

 
Previsão  
A queda das vendas da rede de distribuição neste ano deverá ficar entre 6% e 7% em 

relação ao observado no ano passado, disse Loureiro. De janeiro a julho o recuo das 
vendas dos distribuidores chegou a 6,9% para 1,809 milhão de toneladas.  

 
O executivo destacou que no primeiro trimestre deste ano a previsão era de queda 

superior a 10% ante o volume de vendas realizado no ano passado, mas que neste 
segundo semestre as vendas “pararam de piorar”, apesar de ainda não haver melhora, 
disse. Nos três primeiros meses deste ano a queda das vendas no comparativo anual 

era na casa de 20%, destaca o executivo.  
 

O presidente da entidade disse que a melhora tende a vir ainda no segundo semestre, 
visto que o mesmo período do ano passado já foi fraco para o setor.  
 

Importações  
O prêmio do aço nacional em relação ao chinês entregue no País está hoje na casa de 

10%, considerando uma taxa de câmbio de R$ 3,20. Apesar desse aumento do spread, 
o presidente do Inda não vê risco para grande crescimento das importações.  
 



O produto que está apresentando um prêmio maior, destacou o executivo, é o aço 
galvanizado, hoje em cerca de 15%. Esse produto inclusive, vem reportando um maior 
nível de importação, frisou. “A importação, além de prêmio, exige mercado”, disse.  

 
Sobre os preços no mercado internacional, Loureiro identifica dois movimentos 

distintos, com uma ligeira queda nos Estados Unidos, mas de alta na China. Segundo 
ele, não deverá haver risco de queda de preços no curto prazo no mercado chinês, 

visto que as empresas estão em um movimento de recomposição de margens. 
 

Correção: Investimento Direto no País totaliza US$ 78 milhões em julho, diz 
BC 

24/08/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
A nota enviada anteriormente trazia uma incorreção no sétimo parágrafo. No 
acumulado do ano, até julho, o saldo de investimento em renda fixa está negativo em 

US$ 11,717 bilhões, e não em US$ 12,5 milhões, como constou. Segue novamente a 
nota, corrigida:  

 
Os Investimentos Diretos no País (IDP) surpreenderam a maior parte das expectativas 
do mercado ao somarem US$ 78 milhões em julho. O número foi informado nesta 

terça-feira, 23, pelo Banco Central. O resultado ficou dentro das estimativas apuradas 
pelo AE Projeções com 21 instituições financeiras, que iam de déficit de US$ 1 bilhão 

a superávit de US$ 5,600 bilhões, com mediana negativa de US$ 500 milhões.  
 
Até hoje, o IDP só ficou negativo uma vez desde o início da série histórica, em janeiro 

de 1995. Em março daquele ano, o IDP havia ficado negativo em US$ 24,1 bilhões.  
 

Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de julho indicaria saída de US$ 700 milhões. A 
estimativa da autarquia foi feita com base nos números até 22 de julho, quando o País 
havia registrado saída de US$ 1,7 bilhão em recursos externos pela conta do IDP.  

 
De acordo com o BC, a conta esteve negativa no início de julho em função de uma 

operação no mercado financeiro “envolvendo bancos”. A instituição, porém, não 
comenta operações específicas.  
 

No fim de junho, a compra do HSBC pelo Bradesco foi oficialmente finalizada, o que 
pressupõe pagamentos ao exterior e pode ter justificado o IDP negativo. Para 2016, o 

BC estima que os investidores estrangeiros trarão US$ 70 bilhões para o setor 
produtivo brasileiro.  
 

No acumulado de 2016 até julho, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados 
ao setor produtivo soma US$ 33,894 bilhões. Já no acumulado dos últimos 12 meses 

até julho deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 72,044 bilhões, 
o que representa 4,06% do Produto Interno Bruto (PIB).  

 
Investimento em ações  
O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou positivo em US$ 2,945 bilhões 

em julho, informou o Banco Central. Em igual mês do ano passado, o resultado 
também havia sido positivo, em US$ 234 milhões. No acumulado deste ano, o saldo 

está no azul em US$ 8,933 bilhões.  
 
Pelos cálculos do BC, os investidores estrangeiros deixarão saldo positivo de US$ 4,0 

bilhões em ações este ano no País.  
 

Já o saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País 
ficou negativo em US$ 328 milhões em julho e negativo em US$ 11,717 bilhões no 
acumulado do ano até julho. Para 2016, a estimativa do BC é de saldo negativo de 

US$ 12,5 bilhões na renda fixa.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/correcao-investimento-direto-no-pais-totaliza-us-78-milhoes-em-julho-diz-bc/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/correcao-investimento-direto-no-pais-totaliza-us-78-milhoes-em-julho-diz-bc/


Em julho do ano passado, essas aplicações estavam negativas em US$ 3,022 bilhões 
e, no acumulado de janeiro a julho de 2015, positivas em US$ 17,978 bilhões. O saldo 
foi de US$ 16,296 bilhões no ano passado.  

 
Taxa de rolagem  

O Banco Central informou também que a taxa de rolagem de empréstimos de médio 
e longo prazos captados no exterior ficou em 45% em julho. Esse patamar significa 

que não houve captação de valor em quantidade similar para rolar compromissos das 
empresas no período. O resultado ficou praticamente na metade da taxa verificada em 
julho do ano passado, quando havia sido de 97%.  

 
De acordo com os números apresentados hoje pelo BC, a taxa de rolagem dos títulos 

de longo prazo, antes chamados de “bônus, notes e commercial papers”, ficou em 
17% em julho. Em igual mês de 2015 havia sido de 33%. Já os empréstimos diretos 
atingiram 63% no mês passado ante 111% de julho do ano passado.  

 
No acumulado de 2016 até julho, a taxa de rolagem total ficou em 50%. Os títulos de 

longo prazo tiveram taxa de 36% e os empréstimos diretos, de 54% no período. O BC 
costuma trabalhar com uma previsão de taxa de rolagem de 100% em todos os anos, 
mas recentemente informou que sua nova estimativa é de 60% para 2016. 

 

Confiança do consumidor sobe 2,6 pontos em agosto ante julho, revela FGV 

24/08/2016 – Fonte: R7 
 
A confiança do consumidor subiu 2,6 pontos em agosto ante julho, na série com ajuste 

sazonal, informou nesta quarta-feira, 24, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o 
resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) passou de 76,7 pontos em julho 

para 79,3 pontos em agosto, o maior patamar desde janeiro de 2015 (81,2 pontos). 
 
"Aproximadamente 90% da alta da confiança dos consumidores nos últimos quatro 

meses anteriores foi determinada pela melhora das expectativas. Em agosto, no 
entanto, a maior contribuição veio do aumento da satisfação com a situação presente, 

um sinal favorável, considerando que houve uma melhora na percepção dos 
consumidores tanto em relação ao mercado de trabalho quanto à situação financeira 
das famílias. O resultado dá maior consistência à tendência de recuperação do ICC.", 

avaliou Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do Consumidor, em nota 
oficial. 

 
A percepção dos consumidores sobre a situação presente melhorou pelo segundo mês 
consecutivo. Após atingir o nível mínimo histórico em junho, o Índice da Situação Atual 

(ISA) subiu 3,8 pontos em agosto, para 69,5 pontos, o maior patamar desde setembro 
do ano passado (69,8 pontos). 

 
As expectativas avançaram pelo quarto mês consecutivo. O Índice de Expectativas 

(IE) cresceu 1,6 ponto, para 86,9 pontos, o maior nível desde dezembro de 2014 (87,2 
pontos).  
 

Razões 
A Sondagem do Consumidor da FGV mostrou que o indicador que mede a satisfação 

com a situação econômica local foi o quesito que mais influenciou o avanço na 
confiança em agosto. O quesito subiu 3,6 pontos em relação a julho, para 76,6 pontos, 
o maior nível desde maio de 2015 (77,6 pontos). 

 
Com relação às expectativas futuras, o indicador que mede o grau de otimismo em 

relação à Situação Econômica Local Futura aumentou 1,7 ponto, ao passar de 109,9 
pontos em julho para 111,6 pontos em agosto, o maior patamar desde setembro de 
2012 (111,9 pontos). 

 

http://noticias.r7.com/economia/confianca-do-consumidor-sobe-26-pontos-em-agosto-ante-julho-revela-fgv-24082016


O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) passou de 76,7 pontos em julho para 79,3 
pontos em agosto. Houve aumento da confiança em todas as quatro classes de renda 
pesquisadas, mas a melhora mais expressiva ocorreu entre os consumidores com 

renda familiar entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00. O ICC dessa faixa de renda aumentou 
5,2 pontos em agosto e 14,3 pontos no acumulado do trimestre.  

 
Entre os consumidores de menor poder aquisitivo, com renda familiar inferior a R$ 

2.100, a confiança aumentou 3,0 pontos em agosto e acumulou apenas 7,1 pontos de 
avanço no trimestre, 50% menos do que a faixa de renda citada anteriormente. 
 

A edição de agosto da Sondagem do Consumidor coletou informações de 2.047 
domicílios entre os dias 1º e 20 de agosto. 

 

Manifestação interrompe ferrovia de minério da Vale no Pará por mais de 12h 

24/08/2016 – Fonte: R7 

 
O transporte de minério de ferro da Vale pela Estrada de Ferro de Carajás, utilizada 

para escoar a produção de sua principal mina, ficou interditado por mais de 12 horas 
na segunda-feira devido a ação de manifestantes de movimentos sociais ligados à 
reforma agrária, que ocuparam e danificaram os trilhos, disse a mineradora em nota 

nesta terça-feira. 
 

As operações de carga foram interrompidas às 6:30, no quilômetro 739 da ferrovia, 
em Marabá (PA), e só foram liberadas às 18:50, quando os manifestantes deixaram 
os trilhos, após cumprimento de liminar de reintegração de posse. 

 
Segundo a Vale, as equipes de manutenção da empresa trabalham na recuperação do 

trecho danificado pela ação dos manifestantes, "que atearam fogo em pneus e 
madeiras sobre o trecho da linha férrea". O trem de passageiros não circulou na 
segunda e também não circulará nesta terça.  

 
A Vale não informou quais os volumes de minério de ferro que deixaram de ser 

transportados e quais as estratégias da empresa para regularizar as entregas. 
 
Com 892 quilômetros de extensão, a Estrada de Ferro Carajás liga a maior mina de 

minério a céu aberto do mundo, em Carajás, no sudeste do Pará, ao terminal marítimo 
de Ponta da Madeira, em São Luís (MA), segundo dados disponibilizados pela Vale em 

seu site. 
 
A ferrovia transporta por ano, segundo a empresa, 120 milhões de toneladas de carga 

e 350 mil passageiros. 
 

Segundo a mineradora, foram adotadas todas as ações judiciais cabíveis para liberar 
a ferrovia. Além da ação de reintegração de posse, a empresa informou que ingressará 

com ação criminal contra os líderes dos movimentos que obstruíram a ferrovia e seus 
possíveis financiadores. 
 

Dieselgate: Bosch aponta que acusações são infundadas 

24/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
A Bosch nega ter trabalhado a quatro mãos com o Grupo Volkswagen no 
desenvolvimento do software capaz de burlar o controle de emissões de poluentes de 

veículos diesel. O escândalo, conhecido como dieselgate, afeta 11 milhões de carros 
vendidos globalmente, cerca de 500 mil deles nos Estados Unidos, onde a sistemista 

é acusada por proprietários destes automóveis.  
 
A defesa da Bosch aponta que as acusações são infundadas. O processo corre em 

http://noticias.r7.com/economia/manifestacao-interrompe-ferrovia-de-minerio-da-vale-no-para-por-mais-de-12h-23082016
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sigilo, mas há sinalização de que uma série de documentos e comunicações provam a 
participação da fabricante de componentes na trapaça, que começou nos anos 1990.  
 

A empresa fornece unidades de controle de motor para as principais montadoras. 
Desde que o escândalo do Grupo Volkswagen eclodiu, a companhia confirmou que 

entregava tecnologia para os propulsores adulterados, mas sempre negou qualquer 
envolvimento no escândalo. A acusação, no entanto, aponta que é improvável a Bosch 

ter desenvolvido e testado soluções para a Volkswagen sem ter conhecimento da 
fraude. 
 

F-Pace, primeiro Jaguar SUV, está no Brasil 

24/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O novo Jaguar F-Pace, primeiro utilitário esportivo da marca inglesa, já roda no Brasil. 
O modelo é montado em Solihull, no Reino Unido, e vem em três versões, com preços 

entre R$ 307,9 mil e R$ 406,3 mil, mais a série limitada First Edition, com 19 unidades 
somente e tabela de R$ 416,4 mil. O F-Pace estará nas 35 concessionárias Jaguar 

Land Rover em setembro e amplia o potencial de crescimento da marca de esportivos 
ingleses no Brasil. 
 

De janeiro a julho deste ano a Jaguar teve 396 carros emplacados no País e alta de 
82,4% sobre o mesmo período do ano passado. A maioria das vendas foi do sedã XE. 

Como o estreante é um SUV, segmento com vendas expressivas no País, esse 
crescimento passará dos 100% no fechamento do ano. 
 

 “Acredito que o F-Pace vai superar o XE em volume porque o brasileiro gosta de 
SUVs”, afirma Vinícius Frata, gerente de marketing de produto da Jaguar Land Rover 

para a América Latina. O primeiro lote de 100 unidades deve ser vendido nos próximos 
dois meses e mais unidades virão antes do fim do ano.  
 

Seus principais concorrentes são Porsche Macan e BMW X4. O F-Pace tem três motores 
disponíveis, o 2.0 Ingenium diesel de quatro cilindros e 180 cavalos, o mesmo que 

equipa veículos Land Rover, e dois 3.0 V6 Supercharged a gasolina, um com 340 e 
outro com 380 cv, utilizados por outros Jaguar. 

 
“A versão a diesel deve responder por 60% das vendas e a intermediária por outros 
30%”, estima Frata. Segundo o executivo, os compradores terão entre 35 e 45 anos. 

Dois terços são homens.  
 

Como forma de reduzir o peso e aumentar a rigidez torcional, o carro tem 80% de sua 
estrutura feita de alumínio. Todo F-Pace é equipado com câmbio automático ZF de oito 
marchas com aletas para trocas de marcha atrás do volante. A tração nas quatro rodas 

é outro item de série para todas as versões e também os bancos com ajustes elétricos, 
mais sensores de estacionamento traseiro e dianteiro. O interior tem revestimento de 

couro nos bancos, painel, portas e volante.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24500/f-pace-primeiro-jaguar-suv-esta-no-brasil


 

 
 
Ligeiramente maior do que o Porsche Macan, o F-Pace mede 4,73 metros e tem 2,87 

m de distância entre eixos, que resultam em bom espaço para movimentação das 
pernas de quem vai no banco de trás. O porta-malas tem 508 litros.  

 
Dependendo da versão, o modelo oferece tecnologias como o novo sistema de 

entretenimento InControl Touch Pro e painel com tela de alta definição de 12,3 
polegadas.  
 

DESEMPENHO 
 

Por causa do emprego de alumínio na carroceria o F-Pace tem baixo peso (entre 1.775 
e 1.861 quilos), que resulta em bons números de desempenho. Segundo a fabricante, 
a versão Prestige 2.0 a diesel acelera de zero a 100 km/h em 8,7 segundos. A 

intermediária R-Sport, de 340 cv, vai de zero a 100 km/h em 5,8 segundos. A opção 
S e a First Edition, de 380 cv, atingem os 100 km/h em 5,5 segundos. As três últimas 

têm velocidade máxima limitada em 250 km/h.  
 

Autoneum inaugura em São Paulo sua quarta fábrica no País 

24/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

A Autoneum, fabricante de sistemas de ajuste acústicos e térmicos para veículos, 
inaugurou uma nova fábrica no Brasil, a quarta no País, desta vez na capital paulista. 
O projeto, que inclui investimento em máquinas e equipamentos para atender 

montadoras globais presentes na indústria brasileira, teve apoio da Investe São Paulo, 
agência de promoção de investimentos do governo estadual. 

 
 “Apoiamos diversos projetos do setor automotivo. A decisão da Autoneum de 
estabelecer sua segunda planta paulista reforça a importância de São Paulo como 

cluster das principais fabricantes de carro do mundo”, explica o presidente da Investe 
SP, Juan Quirós. 

 
Com desenvolvimento próprio, a empresa fabrica componentes, módulos e sistemas 
completos para o interior de carros, compartimentos de motor, além de blindagem 

térmica e de carroceria. 
 

Além desta nova unidade em São Paulo, a Autoneum já tem unidades produtivas em 
Taubaté (SP), Betim (MG) e Gravataí (RS). 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24499/autoneum-inaugura-em-sao-paulo-sua-quarta-fabrica-no-pais


Grupo Prevent vira problema global da Volkswagen 

24/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A disputa entre a Volkswagen e o Grupo Prevent, companhia que detém o controle de 

uma série de empresas de autopeças, tomou proporções globais. Na segunda-feira, 
21, a montadora interrompeu a produção em seis de suas 10 fábricas na Alemanha 

por causa de problemas no fornecimento de componentes da CarTrim, que faz 
revestimentos para bancos, e da ES Automobilguss, responsável pela produção de 
autopeças de aço para caixa de câmbio - ambas empresas pertencentes ao 

conglomerado da Prevent.  
 

A parada durou cerca de 20 horas e afetou a montagem do Golf e Passat, além de 
motores, transmissões e sistemas de emissões. A montadora calcula que a interrupção 
causau impacto em 500 fornecedores da cadeia produtiva, que também tiveram de 

reduzir o ritmo. Cerca de 28 mil trabalhadores das fábricas de veículos foram afetados 
pela paralisação.  

 
As fabricantes do Grupo Prevent teriam suspendido as entregas em retaliação à 
pressão excessiva da Volkswagen sobre seus fornecedores. O fornecedor acusou a 

fabricante de veículos de tentar compensar nas negociações com os parceiros da 
cadeia de autopeças o prejuízo acumulado com o dieselgate, escândalo provocado pela 

fraude no controle de emissões de 11 milhões de motores da Volkswagen vendidos 
globalmente.  
 

Por outro lado, analistas de mercado avaliam como arriscado o movimento do Grupo 
Prevent de interromper o fornecimento. A iniciativa pode custar caro ao fornecedor no 

futuro, que corre o risco de não fechar novos contratos com a companhia e até mesmo 
com outras fabricantes de veículos.  
 

O relacionamento entre o Grupo Prevent e a montadora alemã é antigo, com mais de 
40 anos. O fornecedor tem origem familiar e foi fundado pelo bósnio Nijaz Hastor, que 

deixou o controle da companhia recentemente. Com isso, o comando da empresa 
passou para as mãos dos herdeiros Kenan Hastor e Damir Hastor. Eles teriam um 

estilo de gestão mais agressivo e investiram na compra de uma série de outras 
empresas para consolidar o grupo. 
 

PRODUÇÃO RETOMADA  
O problema na produção alemã aparentemente foi resolvido na manhã da terça-feira, 

23, após as negociações entre a Volkswagen e o Grupo Prevent avançarem madrugada 
adentro. A montadora anunciou que a produção nas fábricas paradas será retomada 
gradativamente, já que o fornecedor concordou em voltar a entregar componentes. 

As duas empresas confirmaram ter chegado a um acordo, mas preferiram não divulgar 
os detalhes.  

 
PROBLEMA CONTINUA NO BRASIL  
Diferentemente do que aconteceu na Alemanha, a operação brasileira da Volkswagen 

segue sem entendimento com o Grupo Prevent, que desde março 2015 descumpre o 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24498/grupo-prevent-vira-problema-global-da-volkswagen


cronograma entregas à montadora. As empresas fecharam 11 acordos comerciais 
neste período, todos eles desfeitos pela fornecedora.  
 

A estimativa é de que o problema tenha causado 140 dias de paralisações na produção 
de veículos se consideradas as três fábricas da empresa alemã no Brasil: São Bernardo 

(SP), São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP). A interrupção nas entregas forçou a 
Volkswagen a antecipar para agosto as férias coletivas que normalmente aconteceriam 

em outubro, impactando 18 mil funcionários.  
 
A Volkswagen calcula que a instabilidade na produção afete as 600 concessionárias de 

sua rede e 600 fornecedores da cadeia produtiva. Com isso, a empresa lembra que 
100 mil empregos correm risco por causa do problema. 

 

Falta de peças mantém Volkswagen parada no Brasil 

24/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Volkswagen deve obter nesta quarta-feira, 24, liminar na Justiça para retirar seus 

equipamentos das fábricas da Keiper, do Grupo Prevent. A montadora rompeu o 
contrato de fornecimento de várias peças com a empresa, após atrasos nas entregas 

que levaram à paralisação de suas fábricas por 140 dias, ao todo, a partir de março 
de 2015. No período, 130 mil carros deixaram de ser produzidos.  
 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e funcionários da Keiper vão 
tentar evitar a saída do maquinário. Eles temem pelo fechamento da fábrica e o não 

recebimento de verbas rescisórias.  
 
Sindicatos temem pelo fechamento da fábrica e o não recebimento de verbas 

rescisórias  
 

Na Alemanha, onde enfrentava problema similar com o mesmo grupo pertencente a 
investidores da Bósnia, a montadora fechou acordo de volta de fornecimento de peças 
na última terça-feira, 23. O atraso nas entregas levou a Volkswagen a reduzir jornada 

ou dar folga a quase 28 mil trabalhadores locais na semana passada.  
 

No Brasil, a VW encerrou contrato com a Keiper há duas semanas e, em reunião na 
Delegacia Regional do Trabalho (DRT) de Santo André ontem não se mostrou disposta 

a rever a decisão. Foi durante esse encontro que o sindicato soube da liminar.  
 
“Desde quando os problemas de fornecimento por parte do Grupo Prevent tiveram 

início, foram fechados 11 acordos comerciais, porém nenhum foi cumprido pelo 
fornecedor. Nem mesmo liminares na Justiça para o restabelecimento das entregas 

foram cumpridas”, informa a Volkswagen.  
 
A empresa quer repassar seus equipamentos a novos fornecedores. “A ausência 

desses ferramentais coloca em risco toda a cadeia de fornecimento e a rede de 
concessionárias, que totalizam mais de 100 mil trabalhadores”, diz. Já a Keiper informa 

que, sem o contrato da montadora, sua maior cliente, poderá demitir 1,2 mil 
trabalhadores. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-pecas-mantem-volkswagen-parada-no-brasil,10000071648


Toyota dá relargada ao ‘‘5 Continents Drive’’ 

24/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

No mesmo dia em que inaugurou em sua fábrica de São Bernardo do Campo (SP) um 
centro de pesquisa aplicada de R$ 46 milhões a Toyota iniciou a etapa latino-americana 

do projeto global “5 Continents Drive”, que vai rodar 20 mil quilômetros pela América 
Latina nos próximos três meses e meio.  
 

O projeto já passou por Austrália e América do Norte em 2014 e 2015, 
respectivamente. Na América Latina ele partiu da primeira fábrica da Toyota fora do 

Japão, inaugurada em 1962. Seguirá até o Centro-Oeste e Nordeste em avaliação nos 
grandes centros urbanos, em lugares altos e em áreas onde a tração 4x4 é essencial. 
A etapa brasileira terá cerca de 5 mil quilômetros. 

 
Além do Brasil, a caravana irá viajar pela Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Uruguai e 

Paraguai. Todos os Toyota fabricados no continente (Corolla, Etios, Hilux e SW4), além 
de importados como o híbrido Prius, serão submetidos aos testes de durabilidade e 
confiabilidade até o fim do ano.  

 
“O projeto permitirá conhecer as verdadeiras condições na região”, afirma o CEO da 

Toyota para América Latina e Caribe, Steve St. Angelo. De acordo com o executivo, o 
novo centro de pesquisa aplicada dará agilidade à montadora para fazer mudanças 
nos produtos a partir de informações obtidas pelo “5 Continents Drive”. Mais de 30 

engenheiros e técnicos da marca do Brasil integram o projeto.  
 

Hyundai vai exportar HB20 para o Uruguai 

24/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

Como parte da estratégia de expansão das exportações para a América Latina, a 
Hyundai Motor Brasil começa a enviar veículos HB20, produzidos unicamente na 

fábrica de Piracicaba (SP), para o Uruguai. Serão 300 unidades até o fim de 2016 e 
outras 600 ao longo do próximo ano. O modelo exportado é o HB20 Comfort Plus 1.6, 
com câmbio manual, nas versões hatch e sedã. 

 
"O HB20 já provou ser um sucesso no Brasil, consolidando-se entre os modelos mais 

vendidos. Comemoramos o início das exportações em março para o Paraguai e agora 
expandimos nossas operações para outro país vizinho, o Uruguai, onde também temos 

um importador tradicional para apoiar nossos clientes com toda a atenção e 
qualidade", diz William Lee, presidente da Hyundai Motor Brasil. 
 

Os veículos serão comercializados localmente pela Fidocar S.A., representante da 
marca Hyundai no Uruguai desde 1992. A rede de concessionárias no país conta com 

28 casas, distribuídas por todo o território nacional e aptas para o atendimento de 
vendas de veículos, peças e serviços. 
 

As exportações a partir da fábrica brasileira da Hyundai devem incluir outros países 
latino-americanos, além de Paraguai e Uruguai, e terão papel importante na 

sustentação dos volumes de produção frente à crise econômica no mercado interno. 
"No momento, não há planos para aumentar os volumes de produção. O foco é 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24495/toyota-da-relargada-ao-'5-continents-drive'
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encontrar novos mercados para melhor utilizar a capacidade já instalada", acrescenta 
o presidente da Hyundai Motor Brasil. 
 

A Hyundai segue com produção em três turnos, durante os cinco dias da semana, e 
mantém a previsão de repetir em 2016 o mesmo volume do ano passado, em torno 

de 165 mil unidades.  
 

O mercado interno brasileiro de automóveis passa por grave desaceleração, com 
redução em cerca de 25% das vendas totais em relação a 2015, enquanto a Hyundai 
apresenta queda menor, de 4,5%, com a família HB20 garantindo um crescimento 

acumulado de aproximadamente 2%. 
 

Com o objetivo de ampliar os mercados para o HB20, a Hyundai conseguiu este ano 
sua classificação como Operador Econômico Autorizado (OEA) pela Receita Federal, o 
que possibilita maior agilidade no processo de exportação e um melhor controle 

operacional dos embarques. Também, visando o maior reconhecimento no exterior, a 
montadora buscou a certificação de “Boas Práticas de Trabalho Decente”, conferida 

pela Secretaria de Emprego e Relações Trabalhistas do Estado de São Paulo (SERT). 
A certificação é baseada nos conceitos da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). 

 

Termomecanica apresenta produtos da linha premium na Fenasucro 

24/08/2016 – Fonte: CIMM 
 
Visando mostrar como sua linha Premium de produtos, composta pelas Capas de 

Bronze TM 23, buchas e tarugos de bronze, pode ajudar o setor sucroenergético a 
aumentar a competitividade e ainda reduzir custos, a Termomecanica participa da 24ª 

Feira Internacional de Tecnologia Sucroenergética – Fenasucro.  
 
Fabricadas com uma liga exclusiva, sem similar no mercado, desenvolvida e 

patenteada pela líder no setor de transformação de metais não ferrosos (cobre e suas 
ligas), as capas garantem a melhor relação custo x benefício às usinas de açúcar e 

álcool. Maior evento mundial em tecnologia e intercâmbio comercial para usinas e 
profissionais do setor, a feira acontece de 23 a 26 de agosto, no Centro de Evento 
Zanini, em Sertãozinho (São Paulo). 

 
“As usinas lidam com fatores muito sensíveis como intempéries climáticas, 

instabilidade de mercados internacionais e controle de preços de combustível, apenas 
para citar alguns exemplos. Dentro deste cenário, torna-se fundamental investir em 
recursos que promovam a redução de custos e o aumento da competitividade, dois 

desafios cruciais para a obtenção de resultados positivos”, afirma Paulo Cézar Martins 
Pereira, Gerente de Marketing da Termomecanica. 

 
As Capas de Bronze TM 23 têm como principal vantagem o fato de proporcionarem 

maior durabilidade em relação aos produtos concorrentes – chegam a resistir mais de 
uma safra - e evitarem substituições e paradas no auge da produção. Sem concorrente 
similar no mercado, o TM 23 apresenta boa resistência à corrosão, excelente qualidade 

antifricção, usinabilidade e conformabilidade para buchas e mancais.  
 

Esses atributos de qualidade, juntamente com as políticas comerciais, como 
pontualidade de entrega, tornaram as capas referência no mercado. Além disso, a 
empresa dispõe de facilidades, como uma plataforma digital de compras e 

relacionamento com o cliente, pioneira no segmento de transformação de cobre, que 
permite realizar consultas, fazer solicitações e pedidos, verificar históricos de compras 

e até mesmo o extrato de sucatas, agilizando e dinamizando o atendimento e 
facilitando a tomada de decisão no dia a dia. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14685-termomecanica-apresenta-produtos-da-linha-premium-na-fenasucro
http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1760-fenasucro-agrocana
http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1760-fenasucro-agrocana


Os produtos da linha premium, em especial as capas conhecidas mais popularmente 
como semi - casquilhos, são utilizados na manutenção das usinas, como peças de 
reposição. Instaladas nos ternos da moenda, as capas de bronze têm a função de um 

mancal que protege o eixo da moenda do desgaste, daí a necessidade de um produto 
de alta qualidade e confiabilidade. Além do modelo convencional, as usinas podem 

contar com a Capa de Bronze TM 23 com sistema interno de serpentina de refrigeração 
em aço, o que confere mais eficiência na troca de calor e garante maior vida útil ao 

mancal. 
 
Outro diferencial de mercado oferecido pela Termomecanica é a possibilidade de 

reciclagem da Capa de Bronze ao terminar sua vida útil. Quando retirada da moenda, 
a usina entrega a peça a Termomecanica e paga apenas o valor da mão de obra. Não 

se tem conhecimento de outro fabricante que ofereça esta importante condição. No 
geral, as capas de bronze viram sucata e são vendidas pelas usinas a preços bem 
abaixo do mercado, diretamente para sucateiros. 

 
Uma equipe comercial e de engenharia, que estará presente durante a Fenasucro 

2016, é especialmente dedicada a essa área de atuação, com o objetivo de oferecer 
um atendimento de qualidade e agilidade de acordo com as necessidades específicas 
de cada usina. O evento também será uma oportunidade de relacionamento com os 

clientes e prospects.  
 

Novo laboratório em Campinas promete acelerar inovação no País 

24/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A ampliação de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias 
em Campinas (SP) poderá dar ao Brasil acesso a inovações inéditas no País. O Instituto 

de Pesquisas Eldorado, um centro de inovação privado sem fins lucrativos, inaugurou 
em agosto novas instalações que permitirão o desenvolvimento, junto a empresas de 

tecnologia, de linhas de pesquisa em telecomunicações – especialmente tecnologias 
wireless -, na indústria automobilística e em equipamentos médicos. 
 

Segundo o superintendente do instituto, Jaylton Ferreira, com a ampliação, o 
complexo de laboratórios se tornará um centro de convergência tecnológica que 

permitirá o desenvolvimento de inovações às quais o Brasil hoje não tem acesso. 
 

“Trabalhamos com um grande número de empresas de tecnologia que estão entre as 
mais importantes do mundo. Com o novo complexo de laboratórios, poderemos 
integrar as tecnologias mais variadas, em um tipo de ambiente que existe em poucos 

lugares do mundo, sem paralelo no Hemisfério Sul”, disse Ferreira à reportagem. 
 

De acordo com Ferreira, o complexo de laboratórios deverá impulsionar a inovação no 
País, que ainda tem dificuldade em transformar o conhecimento científico em produtos 
tecnológicos. “A base maciça de dados com a qual vamos lidar permitirá aplicações 

em áreas como a tecnologia da informação, as telecomunicações, o setor de energia, 
o agronegócio e o sistema financeiro”, explicou. 

 
O instituto, que tem 17 anos, executou só em 2015 mais de 140 projetos de pesquisa 
e desenvolvimento, envolvendo mais de 800 pesquisadores do instituto, em parceria 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14691-novo-laboratorio-em-campinas-promete-acelerar-inovacao-no-pais


com 60 empresas, como Dell, IBM, Lenovo, Motorola, Samsung, CPFL, HP, IBM e 
Microsoft, de acordo com Ferreira. 
 

A infraestrutura inicial dos laboratórios, com 1400 m2, deu suporte para os projetos, 
com testes de tecnologias para o desenvolvimento de celulares, tablets, 

eletrodomésticos e outros dispositivos, segundo Ferreira. A ampliação acrescentará ao 
complexo mais 1700 m2 e permitirá a realização de pesquisas em produtos de maior 

escala, incluindo tecnologias para a indústria automobilística e de equipamentos 
médicos. 
 

“Nosso investimento na nova infraestrutura foi de R$ 6 milhões. Mas a esses recursos 
se somam mais R$ 50 milhões em equipamentos para os laboratórios”, disse Ferreira. 

Segundo ele, o instituto não recebe recursos públicos. 
 
“Hoje nós vivemos dos projetos pagos pelas empresas que demandam resultados. 

Muitas das tecnologias que desenvolvemos são usados por essas empresas tanto no 
Brasil como em outros lugares do mundo. Temos uma base de financiamento na Lei 

de Informática. Com essa lei e outros fundos de incentivos, as empresas têm que 
fazer, como contrapartida, atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovações no 
Brasil”, explicou Ferreira. 

 
Segundo Ferreira, no entanto, não há produtos com a marca do Instituto Eldorado. O 

trabalho de desenvolvimento tecnológico é feito em cooperação com as empresas e o 
resultado, em geral, é propriedade delas. 
 

“As empresas lançam os produtos no mercado mundial com a marca delas, mas as 
tecnologias são desenvolvidas aqui. É um modelo interessante que tem obtido 

sucesso”, disse. Segundo ele, nos últimos cinco anos o faturamento do instituto 
aumentou consideravelmente, saltando de R$ 91 milhões em 2011 para R$ 188 
milhões em 2015. 

 
Oportunidade tecnológica 

De acordo com Ferreira, com mais investimentos no desenvolvimento de novas 
tecnologias, o Brasil poderá ganhar espaço no cenário internacional, aproveitando a 
onda de um novo ciclo de inovação emergente: a “internet das coisas”. 

 
“A internet das coisas irá incorporar e expandir toda a base instalada de conectividade 

e levar ao limite da aplicação tecnológica todas as coisas cotidianas do nosso entorno, 
tornando realidade os conceitos de ‘cidades inteligentes’, ‘fábricas inteligentes’, ‘carros 
inteligentes’ e assim por diante. As tecnologias wireless – nas quais investiremos com 

força nas novas instalações – irão desempenhar um papel chave nesse novo contexto”, 
afirmou. 

 
Um dos destaques da ampliação dos laboratórios é uma câmara 100% anecóica (um 

ambiente sem reflexões de ondas sonoras) que permitirá o desenvolvimento e a 
modelagem de antenas, incluindo as chamadas “antenas têxteis vestíveis”, especiais 
para a internet das coisas. O equipamento, único na América Latina, é usado para 

desenvolver e validar sistemas de transmissão de sinais wireless. 
 

Artigo: Sucesso do governo Temer depende da limitação dos gastos públicos 

24/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Há um sentimento de que a situação econômica melhorou desde a posse, em meados 
de maio, do presidente interino, Michel Temer. O seu programa para a recuperação do 

controle fiscal foi, em geral, bem recebido. É simples na formulação, mas esconde 
muito trabalho e dificuldades na execução, o que implica a necessidade de uma 
cooperação decidida da maioria no Congresso Nacional.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/2016/08/1806269-sucesso-do-governo-temer-depende-da-limitacao-dos-gastos-publicos.shtml


Como a "política" tem um "tempo próprio", isso angustia a sociedade, que sofre a 
gravidade da situação (afinal, a perda de 6% do PIB e mais de 11 milhões de 
trabalhadores desempregados não são pouca coisa!) e recusa a conformar-se com a 

espera. Esse, entretanto, é um problema insuperável, exatamente porque, felizmente, 
vivemos num regime democrático.  

 
A falta de aprovação da proposta da Desvinculação das Receitas da União (DRU) na 

última quarta-feira (18), por exemplo, foi pura desatenção da maioria do governo. Só 
isso. Vai, seguramente, ser aprovada. O atraso foi visto por alguns como uma 
"derrota" do governo, e, por outros, como um "empurra com a barriga" do Congresso, 

o que aumenta a aflição da população e contribui para que diminua a sua confiança 
na própria política.  

 
O eventual sucesso de um governo Temer definitivo depende mesmo é da aprovação 
da emenda constitucional que limita os gastos da União de cada ano, a partir de 2017, 

à variação da taxa de inflação do ano anterior.  
Se acompanhada de outras medidas (como o enfrentamento do problema 

previdenciário), não exigirá sacrifício da qualidade e do volume dos serviços públicos 
de educação e saúde, desde que haja um pequeno aumento das suas respectivas 
produtividades. Todos sabem que não se trata apenas de um problema de recursos, 

mas é produto da enorme indisposição do governo de melhorar a sua gestão.  
 

O programa Temer aponta um caminho que exigirá perseverança e paciência para a 
volta do equilíbrio fiscal, sem apelar para a alternativa do "austericídio", que, 
provavelmente, levaria a um aprofundamento da recessão e que, certamente, seria 

rejeitado pelo Congresso!  
 

É preciso reconhecer que não há saída fácil — a não ser as erradas — para problemas 
complexos. Quanto mais tempo o Congresso levar para aprová-lo, maior será o 
sofrimento da sociedade e menor a criação das condições para a retomada do 

crescimento, única solução para nossos problemas.  
 

O Congresso Nacional não pode ignorar a urgência da sua ação para tranquilizar a 
sociedade e para que o Brasil possa transformar em realidade a "expectativa" de 
crescimento do PIB acima de 1% em 2017.  

 
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é 

economista e ex-deputado federal). 
 

CSN confirma venda da Metalic para Can-Pack por US$ 98 milhões 

24/08/2016 – Fonte: UOL Economia 
 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou nesta terça-feira que venderá a 
fabricante de latas de aço Companhia Metalic Nordeste para a Can-Pack, conforme 

havia antecipado pelo Valor na semana passada. O valor da transação, segundo a 
companhia, é de US$ 98 milhões, a serem pagos em reais. 
 

O fechamento da transação, que ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas 
condições comuns nesse tipo de operação, está previsto para o dia 30 de setembro. A 

CSN contratou a assessoria financeira do Bradesco BBI e do BB Banco de 
Investimentos para realizar a venda. 
 

A Can-Pack, uma das maiores fabricantes de embalagens metálicas do mundo, foi 
fundada em 1992 na Polônia e fornece para as indústrias de bebidas, alimentos e 

produtos químicos na Europa, Ásia e África. 
 
O Valor havia antecipado que a Metalic seria o primeiro ativo a ser vendido pela CSN 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1804171-renan-suspende-votacao-da-dru-e-evita-derrota-do-governo-no-senado.shtml
http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2016/08/23/csn-confirma-venda-da-metalic-para-can-pack-por-us-98-milhoes.htm


e que as conversas com um grupo polonês dessa área já estavam concluídas. O valor 
informado pelas fontes ouvidas era de R$ 100 milhões. 
 

O plano de venda de ativos da CSN busca abater parte de sua dívida líquida, que beira 
R$ 26 bilhões. A empresa prevê se desfazer do terminal de contêineres Sepetiba 

Tecon, participações em hidrelétricas, ações na MRS Logística e participação de 16% 
no capital da Usiminas. 

 

Fundos globais elevam apostas em emergentes por maior rendimento 

24/08/2016 – Fonte: UOL Economia 

 
Os fundos globais de renda fixa agora têm mais dinheiro investido em dívidas de 

mercados emergentes do que em qualquer momento nos últimos quatro anos. 
 
A alocação média em títulos de países em desenvolvimento subiu para 16,5 por cento 

em julho, segundo a Morningstar. As posições subiram quase quatro pontos 
percentuais desde o início do ano, mostrou o conjunto de dados de 96 fundos globais 

com domicílio nos EUA. 
 
Os juros próximos de zero no mundo desenvolvido levaram os gestores de recursos 

aos títulos dos mercados emergentes com rendimentos cerca de nove vezes maiores, 
em média, do que os dos ativos de países desenvolvidos, que respondem pela maior 

parte de suas carteiras.  
 
As entradas de recursos provavelmente continuarão apesar da possibilidade de 

aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve neste ano porque os estímulos 
monetários na Europa ampliam a demanda por ativos de maior risco, segundo Régis 

Chatellier, estrategista do Société Générale. 
 
"Não existe uma alternativa real aos mercados emergentes", disse Chatellier, de 

Londres, que recomenda a compra de títulos soberanos de alto rendimento, como os 
do Brasil e da Colômbia. "Os rendimentos são negativos ou muito baixos por todos os 

lados e os gestores de ativos precisam fazer alguma coisa ou não conseguem produzir 
retornos". 
 

Os títulos soberanos em dólares dos mercados emergentes deram retorno de cerca de 
7,6 por cento nos últimos três meses e rendem uma média de 4,2 por cento, segundo 

um índice da Bloomberg. Os títulos dos países desenvolvidos avançaram 5,3 por cento 
no período e rendem 0,48 por cento. 
 

Doze dos 18 maiores fundos globais de renda fixa monitorados pela Morningstar 
elevaram suas alocações no mundo em desenvolvimento no primeiro semestre. A 

Pacific Investment Management Co. mais do que dobrou as posições de seu fundo 
global de US$ 14,9 bilhões de março a julho, enquanto o Global Bond Fund da Franklin 

Templeton, de US$ 47,2 bilhões, ampliou sua exposição aos mercados emergentes em 
5 pontos percentuais, para cerca de 51 por cento, no segundo trimestre. 
 

Siderúrgicas fecham 2º tri com crescimento de receita 

24/08/2016 – Fonte: Inda 

 
Reajustes de preços, os primeiros sinais de recuperação da demanda por aço no país 
e a tentativa de melhorar a eficiência operacional fizeram as siderúrgicas brasileiras 

registrarem o primeiro crescimento de receita de um trimestre para o outro desde o 
terceiro trimestre do ano passado. Contudo, com um endividamento ainda muito alto 

e o caixa encolhendo, as companhias não apresentam lucro desde os primeiros três 
meses de 2015. 
  

http://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2016/08/24/fundos-globais-elevam-apostas-em-emergentes-por-maior-rendimento.htm
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O Valor agrupou os balanços de abril a junho das três produtoras de aço de capital 
aberto no país - Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Gerdau e Usiminas. O prejuízo 
líquido conjunto ficou em R$ 87 milhões no trimestre, 92% menor do que um ano 

antes e melhora de 91% frente ao primeiro trimestre de 2016. Mas o incremento não 
esconde o fato de que nos últimos dois anos, em apenas três oportunidades, a última 

delas de janeiro a março de 2015, as siderúrgicas observaram resultado positivo. 
 

Em duas vezes no ano passado, baixas contábeis derrubaram a última linha do 
balanço. Mesmo sem efeito sobre o caixa, os chamados "impairments" mostram piora 
na perspectiva futura. Além disso, operacionalmente a situação piorou.  

 
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em 

inglês) agregado chegou ao pior nível da década nos três últimos meses de 2015, de 
R$ 1,35 bilhão, e a margem também, em 8%. 
  

 
Desde então, a situação melhorou. Trimestre sobre trimestre, é a segunda vez 

consecutiva que o Ebitda cresce, somando R$ 2,12 bilhões entre abril e junho deste 
ano. A queda, em comparação anual, é de 4,3%, mas sobre o primeiro trimestre, 
houve crescimento de 23,8%.  

 
A receita líquida subiu ante o trimestre anterior pela primeira vez desde o terceiro 

trimestre de 2015, alta de 4,1% para R$ 16,63 bilhões. Em comparação anual, ainda 
há queda de 2,9%, mas em dois anos apenas em duas oportunidades houve alta nessa 
relação. 

  
Foram cerca de 30% de aumento de preços para aços planos e algo próximo a 20% 

para longos no segundo trimestre. Isso ajudou a engrossar a receita das siderúrgicas.  
 
Mas certos sinais de procura maior por aço também ajudaram, com alta das vendas 

de um trimestre para o outro e perspectivas mais positivas para 2017. A CSN se diz 
"muito otimista" com o cenário em 2017, mas as diretorias de Gerdau e Usiminas 

também projetam melhora. 
  
O volume de vendas dá as pistas dessa retomada. Apesar da desaceleração em julho, 

dados do Instituto Aço Brasil mostram que em maio e junho o consumo aparente de 
aço no país subiu, ante o mês imediatamente anterior. Em julho, houve queda de 

5,2%. Apesar disso, a produção no mês passado atingiu 2,7 milhões de toneladas, 
máxima em nove meses. 
  

No lado financeiro, alguma evolução das siderúrgicas é sentida. O endividamento bruto 
encerrou junho em R$ 59,46 bilhões, 7,4% a menos do que em março e corte de 4,2% 

frente ao mesmo mês do ano passado. É o menor nível desde dezembro de 2014, mas 
boa parte dessa mudança deve-se à valorização do real. Mais de metade das 

obrigações são em moeda estrangeira. 
  
Contudo, o caixa continua a minguar. Os R$ 13,27 bilhões do fim do segundo trimestre 

de 2016 são patamar mais baixo da década, representando declínio de 32,6% em 
comparação anual e de 3,4% na trimestral. Como uma das medidas para conter a 

sangria, os investimentos também fecharam na mínima desde o fim de 2010, em R$ 
849 milhões. 
  

Quem mais contribui para a deterioração financeira é a CSN. Enquanto Gerdau, com 
fluxo de caixa positivo e redução do endividamento, e Usiminas, levando a cabo um 

aumento de capital de R$ 1 bilhão, veem a dívida líquida chegar a níveis baixos como 
não se via desde o fim de 2014, a CSN ainda ostenta o maior índice, de R$ 25,87 
bilhões. Neste ano, a dívida líquida da siderúrgica de Benjamin Steinbruch foi reduzida 

em menos de R$ 1 bilhão. 
  



O que a empresa precisa e o mercado espera é a venda de um ativo para reforçar o 
caixa. Segundo fontes, a Metalic, fabricante de latas de aço controlada pelo grupo, 
deve ser o primeiro negócio a ser alienado, por cerca de R$ 100 milhões. Isso 

representa 0,4% da dívida líquida da CSN. 
  

Em termos de alavancagem, a Usiminas, que chegou perto de um evento sério de 
liquidez, continua a pior. Seu Ebitda encontra-se negativo em R$ 195 milhões nos 

últimos 12 meses, o que deixa o índice de alavancagem (dívida líquida/Ebitda) no 
vermelho em 23,2 vezes. 
 

Delphi e Mobileye, gigantes das autopeças, se unem para desenvolver direção 

autônoma 

24/08/2016 – Fonte: Wall Street Journal 
 

  
 
A Delphi Automotive PLC e a Mobileye NV, duas das maiores fabricantes de autopeças 

do mundo, estão unindo forças para desenvolver um sistema de direção totalmente 
autônoma que as montadoras poderiam começar a usar em seus veículos a partir de 
2019. 

 
As duas empresas esperam que a parceria produza sistemas para todo tipo de veículos, 

de carros compactos a utilitários esportivos e caminhonetes — assegurando a elas um 
papel central na corrida para fornecer tecnologia para os carros do futuro. A parceria 
anunciada ontem está sendo feita num momento em que grandes fabricantes de 

automóveis e empresas do setor de tecnologia trabalham de forma independente para 
desenvolver veículos que dirigem a si mesmos. 

 
A Delphi, que já foi parte da General Motors Co. , e a Mobileye, de Jerusalém, fornecem 

hoje para as montadoras os sensores e o software que servem como base para os 
programas de desenvolvimento de veículos autônomos. A cotação das ações de ambas 
tem sofrido recentemente em face da estagnação das vendas de automóveis veículos 

e das iniciativas de seus clientes para, num futuro próximo, desenvolver suas próprias 
peças e equipamentos. 

 
A divulgação da parceria deu impulso às ações de ambas: as da Mobileye subiram 
cerca de 6,7% ontem, para US$ 49,66, enquanto as da Delphi avançaram 4,3%, para 

US$ 67,86, na bolsa de Nova York. 
 

Embora as montadoras, em geral, venham repassando o trabalho de produzir 
componentes a fornecedores, a tecnologia de veículos autônomos é uma área sobre a 
qual elas pretendem manter o controle, preferindo desenvolvê-la internamente. No 

início deste ano, a GM adquiriu a Cruise Automation Inc., empresa que desenvolve 
veículos autônomos, para ajudar a acelerar o trabalho de pesquisa. Na semana 

passada, a Ford Motor anunciou que está investindo em parcerias com várias empresas 
de tecnologia para lançar um carro sem volante ou pedais até 2021. 
 

O diretor-presidente da Delphi, Kevin Clark, disse em entrevista ao The Wall Street 
Journal que as duas empresas esperam arcar com grande parte do desenvolvimento 

para as montadoras, que hoje estão cada vez mais dispostas a terceirizar a produção 
de tecnologia considerada vital. 
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“Temos a capacidade de reunir o investimento, a tecnologia e o risco de execução em 
um único lugar, de forma que [o trabalho] não tenha que ser repetido” por várias 
montadoras, disse Clark. 

 
A parceria planeja investir “várias centenas de milhões de dólares” no projeto, mas 

um porta-voz se recusou a fornecer mais detalhes. 
 

Em janeiro, a Delphi e a Mobileye esperam fazer uma demonstração de um sistema 
que pode lidar com condições de trânsito difíceis, como entrar numa giratória ou numa 
estrada movimentada, ou fazer curvas à esquerda, cruzando várias faixas de tráfego. 

 
Ambas as empresas têm relacionamentos profundos com as montadoras, mas seu 

sistema só ficará pronto em 2019. A integração da tecnologia em veículos futuros pode 
levar até dois anos, admitem as empresas, o que torna improvável que ele chegue ao 
mercado antes de 2021 ou 2022. 

 
Amnon Shashua, presidente do conselho e diretor de tecnologia da Mobileye, diz que 

a parceria deve oferecer “um novo nível de direção inteligente”, imitando a decisão do 
motorista ao volante em situações complexas. Para não “entupir uma cidade com 
sistemas robóticos que travem num trânsito agitado, devemos dar inteligência a esses 

sistemas”. 
 

O prazo necessário para que o novo sistema esteja pronto para a produção pode 
colocar as duas empresas em desvantagem. A Alphabet Inc., controladora do Google, 
a GM e outras empresas têm dado sinais de que seus equipamentos ficarão prontos 

antes. A Volvo Car Corp. planeja iniciar testes públicos de veículos autônomos na 
Suécia no próximo ano e a Nissan Motor Co. e a Tesla Motors Inc. também pretendem 

lançar sistemas rivais até o fim da década. 
 
Ainda assim, o projeto conjunto da Mobileye com a Delphi pode ser atraente para 

montadoras que não têm tantos recursos quanto empresas como a GM para financiar 
os vultosos gastos necessários para desenvolver a tecnologia de carros autônomos. A 

Mobileye já tem parcerias tecnológicas com a BMW AG e a fabricante de chips Intel 
Corp.   
 

Volks tem nova liminar e Keiper retoma vigília 

24/08/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC 

 
A Volkswagen conseguiu ontem à noite nova liminar, junto ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, permitindo a retirada de seu ferramental das unidades da Keiper 

Metalls do Brasil, sendo uma delas em Mauá. O imbróglio entre a fabricante de bancos 
e a montadora dura quase um ano e meio, e envolve problemas no fornecimento de 

peças e no ajuste de preços. 
 

Na semana passada, após a Volks ter obtido a autorização para retirar seus moldes, a 
Keiper conseguiu derrubar a decisão no Judiciário. Cerca de 100 dos 400 
trabalhadores, que fizeram ‘barricada’ na porta da empresa por três dias, portanto, 

retomam a vigília, a fim de proteger o ferramental.  
 

Ao mesmo tempo, a Keiper informou que, caso a Volks não retome o contrato, de onde 
provém 85% de seu faturamento, só terá dinheiro para pagar salários até o fim do 
mês, e não possui recursos para pagar as verbas rescisórias. 

 
Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá Adilson 

Torres, o Sapão, representante da Keiper se comprometeu a conversar hoje pela 
manhã com os operários.  
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“Vamos pedir garantias.” Ontem, Sapão participou de reunião na Superintendência do 
Trabalho de São Paulo, com representantes das companhias. “Está complicado. A 
Volks não quer mediação. E a Keiper segue dizendo que não tem dinheiro. Fomos 

esperançosos e voltamos decepcionados”, diz Sapão. “O superintendente do trabalho 
ouviu as partes e vai pedir audiência com o ministro do Trabalho, além de solicitar 

nova reunião, desta vez envolvendo o Ministério Público.” 
 

Antes de saber da nova decisão do Judiciário, e reafirmando que não retomaria o 
contrato com a Keiper, a Volks enviou nota dizendo que, “diferentemente da matriz 
alemã, que chegou hoje a acordo para a retomada de fornecimento de peças pelo 

Grupo Prevent (ao qual a Keiper pertence), a situação no Brasil é significativamente 
diferente.  

 
Desde março de 2015, quando os problemas de fornecimento por parte do Grupo 
Prevent tiveram início, foram fechados 11 acordos comerciais, porém, nenhum deles 

foi cumprido pelo fornecedor. Nem mesmo liminares na Justiça para o 
restabelecimento das entregas foram cumpridas pelo grupo”. 

 
A montadora alega que a ausência dos ferramentais coloca em risco toda a sua cadeia 
de fornecimento, composta por 600 empresas, além da rede de 600 concessionárias, 

que totalizam mais de 100 mil trabalhadores.  
 

Cresce pressão mundial sobre Volkswagen por fraudes de emissões 

24/08/2016 – Fonte: Wall Street Journal 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

Governos, investidores e proprietários de carros em todo o mundo estão avançando 
na pressão contra a Volkswagen AG para fechar acordos relacionados ao escândalo 

das fraudes das emissões de gases poluentes, buscando termos similares aos US$ 15 
bilhões em ressarcimentos obtidos nos Estados Unidos. 
 

Governos e consumidores, da Austrália até a Coreia do Sul e Irlanda, estão 
aumentando suas exigências jurídicas e regulatórias em parte porque tais medidas, 

quando aplicadas nos EUA, provocaram uma mudança rápida na postura da empresa, 
de combativa para conciliatória.  

 
Em muitos países onde a Volkswagen ainda enfrenta ações legais, a montadora 
argumenta que o dispositivo que manipulava os resultados dos motores a diesel não 

era ilegal ou que as emissões dos carros não violaram as leis locais, segundo registros 
dos tribunais e documentos analisados pelo The Wall Street Journal. 

 
Se o esforço tiver sucesso, os custos para solucionar o escândalo de emissões podem 
atingir bem mais que os 18,4 bilhões de euros (US$ 20,5 bilhões) que a empresa 

reservou para os ressarcimentos. Dos cerca de 11 milhões de veículos afetados pelas 
iniciativas da Volkswagen para fraudar os padrões de emissões de diesel por anos, 

cerca de 10,4 milhões estão fora dos EUA. 
 
Embora as consequências ainda não estejam claras, a posição da empresa tem sido 

abalada por decisões recentes. Na Alemanha, o custo pode subir até 4 bilhões de euros 
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depois de uma decisão de um tribunal de Braunschweig, perto da sede da Volkswagen, 
em 8 de agosto.  
 

O tribunal afirmou que vai analisar mais de 170 processos de centenas de investidores 
da Volkswagen, que alegam que a empresa não os informou rápido o suficiente sobre 

a investigação da fraude das emissões. A Volkswagen rejeita as alegações. 
 

Outro tribunal alemão rejeitou este mês as objeções da Volkswagen sobre a decisão 
de que os proprietários locais de carros adulterados têm o direito de devolvê-los às 
revendedoras e receber um reembolso total por causa da “fraude massiva” com os 

carros a diesel da Volkswagen.  
 

Ainda em agosto, a Coreia do Sul proibiu a venda de 80 modelos da Volkswagen, 
afetando mais de 80 mil veículos e cerca de 4.400 consumidores coreanos estão 
processando a Volkswagen e sua unidade de carros de luxo Audi por prejuízos 

causados pelas fraudes de emissões.  
 

As autoridades coreanas também multaram a Volkswagen e indiciaram um executivo 
por fraude. A montadora enfrenta ações judiciais coletivas, investigações de 
promotores e danos punitivos na Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Irlanda, Itália, 

Holanda e Espanha.  
 

Johannes Thammer, diretor-presidente da unidade da Volkswagen na Coreia, 
desculpou-se no início do mês por enganar as autoridades locais.  
 

Advogados de fora dos EUA estão tentando se beneficiar do sucesso da ação jurídica 
americana contra a Volkswagen. Os advogados europeus que trabalham com Michael 

Hausfeld, um dos principais advogados de ações coletivas nos EUA que fez parte do 
comitê querelante que conquistou o acordo com as autoridades americanas, estão 
assessorando advogados australianos e irlandeses. 

 
A Austrália se transformou em um campo de batalha importante porque suas leis de 

emissões de veículos- são quase idênticas às leis europeias. Se um tribunal australiano 
determinar que o sistema de emissões da Volks possuía um dispositivo manipulador, 
a Austrália pode se tornar um precedente para reivindicações de bilhões de euros na 

Europa.  
 

Nos EUA, a Volkswagen admitiu usar o dispositivo fraudador.  
 
O juiz federal australiano Lindsay Foster, que está julgando a ação coletiva em Sydney 

aberta pelas firmas de advocacia Maurice Blackburn e Bannister Law, repreendeu os 
advogados da Volkswagen em audiência no dia 29 de abril, dizendo que os executivos 

da empresa na Alemanha “obviamente pensam que esse é um [país] atrasado”, de 
acordo com a transcrição do tribunal.  

 
Ele acusou a Volkswagen de intencionalmente atrasar a decisão do caso australiano 
até que fosse capaz de chegar a um acordo com as autoridades dos EUA. 

 
Um advogado da Volkswagen negou a acusação de Foster. 

 
O advogado Jason Geisker, da Maurice Blackburn, disse que os dois lados estão 
brigando “pela definição do que seria um dispositivo fraudador” e a equipe jurídica da 

Volkswagen não está cedendo como nos EUA. “Muito esforço está sendo colocado no 
caso pela Volkswagen devido às consequências amplas por toda a Europa”, disse 

Geisker.  
 
Em julho, os advogados da Volkswagen na Austrália negaram a existência de um 

software ilegal para manipular emissões. “Não há um dispositivo fraudador. Esse é o 



nosso caso”, disse ao tribunal Noel Huntley, que defende a Volkswagen, segundo a 
transcrição da audiência.  
 

Na Europa, a Volkswagen nega que seus clientes tenham tido prejuízos e tem ignorado 
ou negado pedidos de compensação.  

 
Advogados europeus alegam que a Volkswagen está protelando. Eles dizem que o 

estatuto que limita em um ano o prazo para processos por danos em muitos países 
europeus expira em 18 de setembro. “Antes disso, a Volkswagen não fará nada para 
que tantos processos quanto forem possíveis expirem”, diz Eric Breiteneder, advogado 

que prepara ações coletivas na Holanda em nome de 106 mil donos de carros na 
Europa e fundos com mais de 13 bilhões de euros investidos em ações e títulos da 

Volkswagen. 
 
A Volkswagen não quis entrar em negociações para um acordo com Breiteneder.  

 
O advogado irlandês Evan O’Dwyer entrou com 20 processos individuais contra a 

Volkswagen nos tribunais de primeira instância da Irlanda, pedindo compensação de 
até 15 mil euros por veículo. Pela lei irlandesa, O’Dwyer não pode comentar sobre os 
casos com a imprensa.  

 
A empresa de advocacia A&L, que representa a Volkswagen na Irlanda, ameaçou 

processar O’Dwyer e seus clientes para obter reembolso de despesas legais se o caso 
for a julgamento.  
 

Um estímulo ao pequeno empreendedor 

24/08/2016 – Fonte: Isto É 

 

 
 
Grandes custos, burocracia excessiva, problemas portuários. São dificuldades que todo 
exportador brasileiro passa diariamente. “As taxas de câmbio são muito altas e a 

dificuldade para vender para fora são enormes”, diz o jovem empresário paulista 
Humberto Azenha, de 31 anos, dono de uma companhia que vende pamonhas 

gourmets para o resto do mundo.  
 
“Já passei por casos em que fizemos tudo na data certa, mas como as estradas 

estavam superlotadas acabamos atrasando e perdendo o navio. É uma despesa 
absurda.”  

 
Um projeto que corre para ficar pronto até o fim do mês poderá facilitar a vida de 
Azenha e de outros 18 mil pequenos empreendedores que passam pelas dificuldades 

da exportação do País de forma cotidiana. Trata-se do Simples Internacional, que o 
presidente Michel Temer quer ver lançado durante sua primeira viagem externa, à 

Argentina, logo depois de aprovado o impeachment de Dilma Rousseff. “A proposta 
vai aumentar muito as vendas da minha empresa”, afirma o empresário do ramo 
alimentício. “Ela facilitará os processos e reduzirá os custos.” 
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O Simples Internacional promete atuar em quatro frentes principais. A primeira será 
a criação do operador logístico, o que já está previsto em lei e aguarda a regularização 
do governo.  

 
A promessa é que isso seja feito nos próximos dias. Esse operador lidará com 

contêineres e embarques, prestando serviços para pequenas firmas que não têm 
condições de arcar com um setor exclusivo para vendas externas.  

 
A segunda frente é o uso de moedas locais para transações, sem a necessidade de 
conversão em dólar. Assim, as vendas do Brasil para a Argentina, por exemplo, 

poderiam ser efetuadas usando-se reais e pesos, diretamente.  
 

A terceira frente é a discussão de sistemas de aceitação mútua do licenciamento em 
aduanas. Ou seja, o estabelecimento de tratamentos iguais entre alfândegas. A última 
frente é a criação de uma plataforma eletrônica de negócios, que deve atuar como 

uma espécie de rede social empresarial, facilitando o intercâmbio entre quem compra 
fora do País e quem vende aqui dentro.  

 
“Criamos uma estrada de via rápida, agora os exportadores vão se encontrar nela”, 
diz Guilherme Afif Domingos, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), que elabora o projeto ao lado do Ministério das Relações 
Exteriores. “Para a pequena empresa temque ser tão fácil vender para a Argentina 

quanto para Belém do Pará.” 
 

 
 

A primeira parceria pelo Simples deve ser fechada justamente com os argentinos, um 
mercado de 40 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 600 bilhões. 

Temer já decidiu que sua primeira viagem internacional após o afastamento definitivo 
de Dilma será para lá. Ele quer se encontrar com o presidente Maurício Macri já com 
um pacote fechado em mãos.  

 
Mas não foi fácil chegar a esse ponto. Inicialmente, o projeto precisou esperar a 

definição da eleição que acabaria por retirar o grupo de Cristina Kirchner do poder. 
Depois, foi a crise política brasileira que demandou paciência do lado de lá. Os 
argentinos esperavam a definição do impeachment para seguir com as tratativas.  

 
Nesse meio tempo, a pamonharia do paulista Azenha vinha crescendo cerca de 20% 

ao mês, com 30% do faturamento vindo das exportações, principalmente para o Reino 
Unido e o restante da Europa. Com o Simples, o empresário afirma que vai começar a 
vender para a nação vizinha também.  

 
O plano do governo é estudar como a experiência se desenvolve por lá para replicar 

as normas em transações com outros países. Primeiro, da África. Depois, do hemisfério 
norte. Os acordos serão fechados bilateralmente, caso a caso. 
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AVANÇO 
Empresas que possuem 40 empregados ou menos e faturam até cerca de R$ 10 
milhões poderão aproveitar as facilidades. No Brasil, elas são responsáveis por apenas 

1% das exportações, apesar de representarem 95% dos negócios. Contudo, seu papel 
está crescendo. As companhias na faixa de valor mais baixo, de até US$ 1 milhão, 

foram as que apresentaram o segundo maior aumento das vendas externas de janeiro 
a julho de 2016, em comparação com o mesmo período do ano anterior. 

 
Pularam de US$ 1,9 para 2,1 milhões de faturamento no setor, incremento de 8,7% 
(leia quadro). De acordo com Afif, do Sebrae, as medidas estarão em vigor no máximo 

até o fim do ano. “Para as pequenas empresas é um avanço extraordinário”, diz. “Estou 
percebendo grande entusiasmo nos dois lados se caírem as barreiras.” 

 

Glencore registra prejuízo menor no semestre, de US$ 369 mi 

24/08/2016 – Fonte: Isto É 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Glencore registrou prejuízo líquido de US$ 369 milhões no primeiro semestre. Ajudado 

pela redução de custos, o resultado veio melhor que o prejuízo de US$ 676 milhões 
em igual período de 2015. 
 

A receita da Glencore diminuiu para US$ 69,4 bilhões no primeiro semestre de 2016, 
uma queda de 6% na mesma comparação anual.  

 
O recuo na receita ocorreu em grande medida diante dos preços menores das 
commodities e também da produção menor de cobre, zinco, carvão e petróleo no 

primeiro semestre deste ano.  
 

A dívida líquida da mineradora estava em US$ 23,6 bilhões no fim de junho, abaixo 
dos US$ 25,9 bilhões do fim do ano passado. 
 

A Glencore é a terceira maior mineradora diversificada do mundo em valor de 
mercado. A companhia suíça afirmou que cumpriu sua meta de venda de ativos ao 

anunciar vendas de entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões.  
 

O dinheiro será usado para reduzir o endividamento para além de sua meta mais 
recente para entre US$ 16,5 bilhões e US$ 17,5 bilhões até o fim do ano. 
 

O executivo-chefe da Glencore, Ivan Glasenberg, avaliou que o pior da recente 
fraqueza dos preços das commodities já passou. As ações da companhia mais que 

dobraram de valor neste ano, diante da melhora nos preços das commodities.  
 
O corte na produção, particularmente do zinco, e a demanda da China contribuíram 

para a melhora. 
 

Perto das 8h (de Brasília), a ação da Glencore recuava 5,16% na Bolsa de Londres, 
após o balanço.  
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