
 

30 DE AGOSTO DE 2016 

Terça-feira 

 INFORMATIVO DE BUENOS AIRES 

 EDITORIAL: O TST E AS DEMISSÕES 

 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PRESERVA RECURSOS PARA MANTER A 

COMPETITIVIDADE 

 INDÚSTRIA REAGE À CRISE, MAS DEMANDA FRACA FREIA RETOMADA 

 EMPRESA DE CURITIBA CAPACITA FUNCIONÁRIOS COMO ALTERNATIVA À CRISE 

 FORD PRORROGA PLANO PRÓ-EMPREGO PARA 1,5 MIL FUNCIONÁRIOS EM 

TAUBATÉ 

 NÚMERO DE EMPRESAS DEVEDORAS MOSTRA DESACELERAÇÃO EM JULHO 

 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS NO BRASIL PASSA DE 1 MILHÃO NO PRIMEIRO 

SEMESTRE 

 CEO DA FIAT FLERTA COM SAMSUNG EM BUSCA DE PARCEIRA TECNOLÓGICA 

 CARLOS ZARLENGA É O NOVO PRESIDENTE DA GM NO BRASIL 

 BMW PLANEJA CUPÊ PARA COLOCAR TEDIOSO SÉRIE 7 DE NOVO NO PÁREO 

 EMPREGADOS E COMPANHIAS PODEM NEGOCIAR SEM SINDICATOS 

 O QUE PENSAM OS ANALISTAS MAIS OTIMISTAS DO MERCADO 

 O NOVO SEDÃ DA TOYOTA, ENTRE ETIOS E COROLLA, QUE BRIGARÁ COM HONDA 

CITY 

 ARTIGO: INJUSTIÇAS TRIBUTÁRIAS DO AJUSTE FISCAL 

 TESLA MODEL S GANHA SUPERBATERIA E VIRA O CARRO ‘DE SÉRIE’ MAIS RÁPIDO 

DO MUNDO 

 CARRO VELHO, NÃO. VENDAS DE VEÍCULOS “MADUROS” SÃO AS QUE MAIS 

CRESCEM 

 JOVENS ESTÃO ANTENADOS SOBRE MUDANÇAS NA APOSENTADORIA... MAS 

PREFEREM NÃO PENSAR NISSO 

 REGIÃO DE CURITIBA NÃO TEM PRAIA, MAS PRODUZ LANCHAS DE ATÉ R$ 2,5 

MILHÕES 

 FIM DO IMPEACHMENT PODE APROXIMAR EXPECTATIVA E QUADRO ATUAL EM 

SERVIÇOS, DIZ FGV 
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 DISCURSO DE DILMA REBATE ACUSAÇÕES, MAS TEM POUCA CHANCE DE REVERTER 

VOTOS 

 GOVERNO NEGA DISCUTIR IDADE MÍNIMA DE 70 OU 75 ANOS PARA 

APOSENTADORIA 

 INFLAÇÃO DO ALUGUEL SOBE MENOS E CONTRATOS COM VENCIMENTO EM 

SETEMBRO TERÃO REAJUSTE DE 11,49% 

 GOVERNO TEMER PRETENDE CRIAR DOIS NOVOS TIPOS DE CONTRATO DE 

TRABALHO 

 DESEMPREGO FICA EM 11,6% NO TRIMESTRE ENCERRADO EM JULHO 

 BRASIL TEM MAIS DE 206 MILHÕES DE HABITANTES, SEGUNDO O IBGE 

 VALOR DE MERCADO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS CRESCE 53,76% EM 2016 

 NÚMERO DE EMPRESAS INADIMPLENTES AUMENTA 11% EM JULHO 

 COPEL ELEITA A MELHOR DISTRIBUIDORA 

 PREÇO MÍNIMO COBRADO PELA GASOLINA TEM ALTA EM CURITIBA 

 GM ESCOLHE AIRBAG BARATO E MERGULHA EM CRISE APÓS ACIDENTES E MORTES 

 GOVERNO QUER PASSAR PARA ESTATAIS DESPESAS COM DRAGAGEM EM PORTOS 

 ETANOL PERDE PARTICIPAÇÃO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS EM 2016 

 BMW COMEÇA A MONTAR X4 NO BRASIL 

 COFIPE ASSUME ANTIGA VETELLI DE SÃO BERNARDO 

 MERCEDES-BENZ TRAZ LINHA 2017 DOS CUPÊS CLA 

 PEUGEOT NOMEIA SEU NOVO DIRETOR DE MARKETING NO BRASIL 

 AUTOPEÇAS FATURAM 5% MENOS NO 1º SEMESTRE 

 COM AJUDA DA INVESTE SP, FÁBRICA ALEMÃ SE INSTALA EM LORENA 

 STRATASYS APRESENTA NOVA GERAÇÃO DE TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D PARA 

AS INDÚSTRIAS AUTOMOTIVA E AEROESPACIAL 

 KUKA ROBOTER DO BRASIL, TRUMPF, 3S DASSAULT SYSTEMS E GRUPO ANIMA 

SÃO OS NOMES DO PRIMEIRO DIA DO CINTEC FUNDIÇÃO 

 VALMASSER REDUZ SETUP DE USINAGEM 5 EIXOS COM WORKNC 

 FUTUROS DO MINÉRIO DE FERRO ATINGEM MÍNIMAS DE 2 SEMANAS NA CHINA 

 UNIÃO QUER BARRAR DESAPOSENTAÇÃO MUDANDO REGRAS DE APOSENTADO DO 

INSS QUE AINDA TRABALHA 

 ‘NÃO ADIANTA TER PROGRAMAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E SUBMETÊ-LO A 

UMA JORNADA DE 12 HORAS’, DIZ MPT 

 ACIDENTES COM TRABALHADORES CRESCEM 43% EM 10 ANOS 

 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS AINDA VEEM CRÉDITO RESTRITO NO CURTO PRAZO 

 AGREGAR SERVIÇOS AOS ATUAIS CLIENTES É ESTRATÉGIA DE SUCESSO, DIZEM 

ESPECIALISTAS 
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Fonte: BACEN 

 
 

Informativo de Buenos Aires 

30/08/2016 – Fonte: CNI 

 
O Informativo de Buenos Aires, edição de agosto de 2016, está disponível. Com o 
objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os últimos acontecimentos 

envolvendo o governo argentino e as relações bilaterais com o Brasil, seguem os 
destaques desta edição: 

 
 Argentina implementa regime “porta a porta” para compras pela internet no 

exterior; e 

 Banco Central simplifica acesso ao mercado de câmbio. 
 

 

Editorial: O TST e as demissões 

30/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Seguindo uma tendência iniciada durante a crise financeira de 2008, a Justiça do 

Trabalho vem procurando restringir ao máximo as demissões coletivas promovidas por 
empresas que, por causa da retração da economia, não estão conseguindo manter-se 
equilibradas 

 
Seguindo uma tendência iniciada durante a crise financeira de 2008, a Justiça do 

Trabalho vem procurando restringir ao máximo as demissões coletivas promovidas por 
empresas que, por causa da retração da economia, não estão conseguindo manter-se 
equilibradas. 

 
Em 2008, quando as empresas demitiram para se adequar a uma conjuntura 

econômica adversa, os sindicatos laborais recorreram à Justiça do Trabalho. Na época, 
o principal alvo dos recursos foi a Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões de 
todo o mundo.  

 
Por causa do cancelamento dos pedidos de compra por parte das companhias aéreas, 

a empresa foi obrigada a enxugar seus quadros e, apesar de ter observado 
rigorosamente a legislação trabalhista, pagando todas as verbas rescisórias aos 
funcionários demitidos, enfrentou problemas com a Justiça do Trabalho.  

 
Os tribunais entenderam que as demissões coletivas só podiam ser promovidas depois 

de prévia negociação com os sindicatos laborais, o que não está previsto na legislação 
trabalhista.  

CÂMBIO 

EM 30/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,252 3,253 

Euro 3,626 3,628 
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Mesmo assim, esse entendimento tem sido mantido desde então pela Seção de 
Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em nome da manutenção 
de empregos e da preservação dos direitos sociais. As instâncias inferiores seguem a 

mesma orientação. 
 

Por mais generosas que sejam as intenções da Justiça do Trabalho, a posição por ela 
assumida atropela o funcionamento do universo empresarial. Na lógica da economia 

de mercado, quando a economia cresce, as empresas contratam mais funcionários.  
 
Mas, nos períodos de recessão, reduzem o quadro de pessoal para manter as contas 

equilibradas e aguardam a economia se recuperar para voltar a contratar. A proibição 
de promover demissões coletivas sem anuência de sindicatos laborais representa 

assim uma restrição da liberdade de gestão das empresas. 
 
Entre outras consequências, essa proibição impede as empresas de fechar unidades 

de produção ou as obriga a manter unidades deficitárias, nos períodos de crise 
econômica.  

 
Já os sindicatos trabalhistas, movidos por motivos exclusivamente corporativos, se 
recusam a negociar medidas de enxugamento de custos que as empresas precisam 

tomar para sobreviver.  
 

Os dirigentes sindicais parecem não ver que, se os empregadores não tiverem 
liberdade para gerir seus negócios, correrão o risco de fechá-los e, se isso ocorrer, o 
número de funcionários desligados será muito maior do que o das chamadas dispensas 

em massa. 
 

Desde que a economia brasileira entrou em recessão, há dois anos, as entidades 
patronais passaram a questionar no Supremo Tribunal Federal a proibição das 
empresas de promover demissões em massa sem prévia negociação coletiva com 

sindicatos trabalhistas, determinada pela Seção de Dissídios Coletivos do TST.  
 

Além de afirmar que não há base legal para essa proibição, elas alegam que nos cortes 
de pessoal não há demissão coletiva, mas diversas demissões individuais realizadas 
num mesmo momento.  

 
O argumento é polêmico e o número de recursos judiciais é tão alto que o Supremo 

não apenas reconheceu a repercussão geral do tema, como pretende julgá-lo nos 
próximos meses. 
 

Independentemente da resposta que a mais alta Corte do País vier a dar a esses 
recursos, o caso sinaliza o grau de urgência da reforma da legislação trabalhista, cujos 

principais dispositivos vigoram há mais de sete décadas.  
 

Diante da complexidade da economia brasileira e da crise que ela hoje atravessa, 
quanto mais essa reforma for postergada, mais a Justiça do Trabalho será tentada a 
criar regras e a promover inovações legislativas, ultrapassando os limites de sua 

jurisdição.  
 

Quando as interpretações da Corte ignoram a lei ou vão muito além delas, sob o 
pretexto de preservar o emprego, o resultado é sempre o mesmo.  
 

A falta de segurança jurídica causada por quem deveria garanti-la dissemina a 
insegurança e desestimula o empresariado de investir – o que, como num círculo 

vicioso, acaba resultando em mais desemprego. 
 
 

 



Indústria de transformação preserva recursos para manter a competitividade 

30/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

A indústria brasileira deve investir R$ 6,8 bilhões em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) este ano, 4,9% a mais do que os R$ 6,5 bilhões de 2015.  Também se espera 

um crescimento de 5,6% no investimento em gestão, de R$ 8,5 bilhões para R$ 9 
bilhões, e redução de 8,6% no investimento em inovação, de R$ 11,5 bilhões para R$ 

10,5 bilhões.  
 
Somando os três itens, estima-se queda de 0,8%, de R$ 26,5 bilhões em 2015 para 

R$ 26,3 bilhões em 2016. Os resultados, divulgados na última quinta-feira (25), são 
da Pesquisa Fiesp de Intenção de Investimento em Inovação 2016. 

 
“Em linhas gerais, nossa avaliação é de que, diferentemente do que se esperava para 
um cenário de grave crise econômica, que era uma redução dos investimentos em 

todas essas modalidades, os investimentos em gestão e P&D mostraram o contrário, 
e isso é positivo, pois reforça o aprendizado das empresas quanto à importância desses 

investimentos para a competitividade”, explica o diretor titular do Departamento de 
Competitividade e Tecnologia da Fiesp (Decomtec), José Ricardo Roriz Coelho. 
 

A queda de 8,6% no investimento em inovação está relacionada tanto ao caráter mais 
flexível das atividades que a compõem quanto ao fato de ter o maior investimento 

absoluto entre as três modalidades, o que permite trabalhar com corte de custos. 
 
A pesquisa foi realizada entre os dias 14 de março e 22 de abril de 2016 com a 

participação de 1.120 empresas, sendo 534 pequenas, 405 médias e 181 grandes.  
 

Todos os setores da indústria de transformação foram considerados, exceto fabricação 
de coque e produtos derivados do petróleo. Os resultados foram expandidos pela 
Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE), que permite a análise nacional. 

 
De acordo com o levantamento, os investimentos em gestão deverão aumentar em 

23,6% nas grandes empresas, mas serão reduzidos em 31,8% pelas pequenas e 
48,6% pelas médias. 
 

Já em inovação, serão reduzidos em todos os portes: 17,7% nas pequenas, 38,6% 
nas médias e 1,4% nas grandes. E os investimentos em P&D deverão aumentar 25% 

nas pequenas e 11,3% nas grandes, mas serão reduzidos em 31,4% pelas médias. 
 
Pela primeira vez, a pesquisa foi dividida em duas partes. A primeira, divulgada em 

junho, contemplou o investimento fixo da indústria de transformação (máquinas, 
equipamentos e instalações). Esta segunda parte avalia exclusivamente o 

investimento em gestão, inovação e P&D. 
 

Segundo o estudo, os R$ 9 bilhões que serão investidos em gestão serão compostos 
por 69% de recursos próprios, 24% de recursos de terceiros privados e 7% de recursos 
públicos.  

 
Com relação a 2015, isso significa uma queda de 17 pontos percentuais (p.p.) na 

utilização de recursos próprios, um aumento de 16 p.p. nos recursos de terceiros 
privados e de 1 p.p.nos recursos públicos. 
 

Os R$ 10,5 bilhões investidos em inovação serão compostos por 71% de recursos 
próprios, 17% de recursos de terceiros privados e 12% de recursos públicos.  

 
Com relação a 2015, isso representa a manutenção do nível de utilização dos recursos 
próprios, a redução de 5 p.p. do uso de terceiros privados e aumento de 5 p.p. de 

recursos públicos. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14720-industria-de-transformacao-preserva-recursos-para-manter-a-competitividade


Os R$ 6,8 bilhões que serão investidos em P&D serão compostos por 72% de recursos 
próprios, 13% de recursos de terceiros privados e 15% de recursos públicos. Com 
relação a 2015, isso representa uma queda de 12 p.p. na utilização de recursos 

próprios, um aumento de 5 p.p. de terceiros privados e 7 p.p. de recursos públicos. 
 

Segundo Roriz, é preocupante o aumento esperado para os recursos de terceiros 
privados e públicos, pois, no tocante ao crédito privado, os recentes aumentos na taxa 

de juros, acompanhados da restrição de crédito e escassez de recursos, representam 
grandes obstáculos a serem superados.  
 

“E o processo de austeridade fiscal, que aos poucos é implementado no governo, já 
impacta sobremaneira as principais agências de fomento do país”, afirma. 

 
Em 2015, os desembolsos do BNDES para inovação diminuíram 9% na comparação 
com 2014, saindo de R$ 6,5 bilhões para R$ 6 bilhões. Na Finep, os desembolsos foram 

reduzidos em 50%, saindo de R$ 5,3 bilhões para R$ 2,6 bilhões. Acompanhando essa 
tendência, a demanda por crédito para inovação na Finep despencou de R$ 19 bilhões 

em 2013 para R$ 3,6 bilhões em 2015. 
 
Outro instrumento de apoio que também se tornou vulnerável em razão da crise 

econômica é o incentivo fiscal à inovação previsto na Lei do Bem (Lei nº 11.196/2015).  
 

De 2013 a 2015 seu crescimento se manteve estável na casa de 1% ao ano. Além 
disso, a Medida Provisória nº 694/2015, que tentou suspendê-lo, caducou, mas deixou 
como legado o aumento da insegurança jurídica, e, por consequência, um desincentivo 

ao investimento em P&D. 
 

“Para reverter esse cenário, é preciso reconhecer a necessidade de se construir uma 
agenda de longo prazo combinada com o uso estratégico dos recursos públicos”, 
afirma Roriz, ressalvando que não se pode desconsiderar o contexto atual de 

austeridade econômica. 
 

Indústria reage à crise, mas demanda fraca freia retomada 

30/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
A indústria foi o primeiro setor a sentir o impacto da recessão e também deve ser o 
primeiro a sair dela. Analistas acreditam que a produção industrial teve forte 

recuperação no segundo trimestre do ano e deverá repetir esse desempenho no 
terceiro, embora em ritmo mais lento.  

 
A retomada é puxada pela produção de bens de capital, sobretudo de equipamentos 
de transporte industrial. Na comparação entre junho deste ano e junho do ano 

passado, o indicador cresceu 11,3%, de acordo com o IBGE.  
 

A melhora desse segmento, ligada ao investimento em capacidade de produção, 
antecipa uma perspectiva de recuperação nos próximos meses.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1808284-industria-apresenta-melhora-mas-demanda-franca-freia-retomada.shtml


As indústrias de alimentos, aparelhos elétricos, bebidas e calçados também 
registraram melhoras significativas, afirma Rodolfo Margato, economista do 
Santander.  

 
O mesmo não acontece em cadeias mais pesadas, como a indústria automobilística, 

que ainda trabalham com capacidade ociosa elevada.  
 

A normalização do volume de estoques, o aumento das exportações e a substituição 
de importações foram os motores da recuperação da produção até agora, afirma 
Aloisio Campelo, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas.  

 

 
 

Um crescimento sustentável, contudo, depende da retomada da demanda interna, que 
acontece a um ritmo mais lento do que o esperado pelo empresariado, diz Campelo. 

Outra má notícia é a apreciação do real frente ao dólar, que encarece as exportações. 
 
Esses fatores devem frear o aumento da produção nos próximos meses, depois do 

passo acelerado observado no último trimestre. O IBGE divulgará nesta quarta (31) 
estatísticas sobre o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre. 

  
Embora a produção industrial tenha aumentado em cinco meses seguidos, ela subiu 

em julho apenas 0,12% em relação a junho e ainda se encontra em nível 7,2% inferior 
ao de julho do ano passado, segundo levantamento feito pela FGV em parceria com o 
The Conference Board.  

 
Índices que procuram medir as expectativas dos industriais sugerem estabilização. O 

índice calculado pela FGV para o setor passou de 67,9 pontos em julho de 2015 para 
89 pontos em julho deste ano. Em agosto, caiu para 87,3.  
 

"Há um efeito subjetivo de melhora das expectativas provocado pelo início do governo 
do presidente interino, Michel Temer", afirma Campelo. "Com a consolidação do 

governo e o ritmo lento de vendas, vemos uma acomodação. Voltamos à vida real."  
 
FÔLEGO  

Para Caio Megale, economsita do Itaú Unibanco, a melhora dos índices de confiança e 
das expectativas não parece ter fôlego para sustentar uma retomada no longo prazo, 

que vai depender de avanços concretos nas medidas de ajuste fiscal prometidas por 
Temer e da queda dos juros.  
 

O banco calcula uma retração de 0,6% do PIB no segundo trimestre e entre -0,5% e 
zero no terceiro, diz o economista Rodrigo Miyamoto. A melhora na indústria não é 

suficiente para compensar o quadro ruim que persiste no comércio e nos serviços, 
segundo Rafael Bracciotti, da consultoria Tendências.  
 

A trajetória de queda na área deve se manter no terceiro trimestre, refletindo a 
deterioração do mercado de trabalho. Enquanto o desemprego e a inflação 

continuarem corroendo a renda das famílias —situação que deve persistir até meados 
de 2017—, o nível de consumo seguirá recuando, dizem os analistas.  
 

 



Empresa de Curitiba capacita funcionários como alternativa à crise 

30/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

  
 
Buscando incentivar e obter mão de obra cada vez mais qualificada, a NHS, empresa 

especializada na fabricação de nobreaks no Brasil, promove a qualificação de seus 
colaboradores, mesmo em tempo de crise econômica.  
 

De janeiro a junho deste ano, 94, dos 243 funcionários da companhia participaram de 
algum tipo de especialização e se qualificaram ainda mais sua mão de obra. O volume 

representa praticamente 40% do total de colaboradores da empresa. 
 
De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da NHS, Elisabete Schuster, 

incentivar a constante qualificação, com conhecimento técnico e estratégico é 
fundamental para que o setor continue demonstrando excelência e qualidade nos 

produtos e/ou serviços oferecidos. 
 
“É importante fazer com que todos os funcionários sejam conhecedores em suas áreas 

de atuação, seja por formação ou capacitação prévia e interna”, comenta a gestora. 
 

Segundo Elisabete, o estimulo acontece através das diversas parcerias com escola e 
programas de treinamentos.  
“A prática de treinamento pode ser disseminada dentro de toda a empresa de tal forma 

que, qualquer colaborador possa buscar aprimorar seus conhecimentos 
frequentemente”, salienta. 

 
O encorajamento a qualificação contínua de mão de obra pode ser vista com bons 
olhos pelo mercado.  

 
“Acreditamos que trabalhar a valorização dos funcionários e o desenvolvimento 

constante dos colaboradores pode ser um dos fatores que coloca, hoje, o setor de 
tecnologia entre os segmentos que menos promove o desemprego”, argumenta a 
especialista. 

 
 “As empresas precisam ter condições de capacitar seus colaboradores para o exercício 

das atividades que não requerem a necessidade de experiência prévia.  
 
Entretanto, mesmo nas oportunidades com obrigatoriedade de formação, capacitação 

e qualificação prévia e específica, a empresa tem a necessidade de capacitar esses 
profissionais na filosofia, práticas e ferramentas Lean, pois se tratam de 

conhecimentos pouco difundidos no mercado de trabalho”, ressalta. 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/461919/empresa-de-curitiba-capacita-funcionarios-como-alternativa-a-crise


Ford prorroga plano pró-emprego para 1,5 mil funcionários em Taubaté 

30/08/2016 – Fonte: G1 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Ford prorrogou o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) para 1,5 mil funcionários 
na fábrica de Taubaté até o fim de fevereiro de 2017. A medida terminaria nesta 

quarta-feira (31) e a prorrogação é uma tentativa de adequação à demanda do 
mercado, segundo o sindicato. 

 
O PPE na fábrica de Taubaté da Ford começou a valer na unidade no dia 1º de março 
e tinha validade de seis meses. Pela medida, os funcionários tiveram redução de 20% 

da jornada e 10% dos salários. No rendimento mensal, o governo cede contrapartida 
de 10% por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) - com isso, os funcionários 

receberam 90% do salário no período. 
 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os termos permanecem os mesmos para a 

prorrogação, atingindo inclusive o mesmo número de funcionários da planta. A medida 
começa a valer a partir do dia 1° de setembro e vai até o dia 28 de fevereiro de 2017. 

O pacote foi aprovado em julho, antes do fim do prazo do primeiro pacote do programa 
de proteção. 
 

Por meio de nota, a empresa informou que a adoção da medida foi motivada pelo 
cenário de retração do mercado automobilístico. "Em razão da contínua deterioração 

das condições de negócios e consequente redução dos volumes de vendas e produção 
a Ford informa que renovou o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) para a unidade 
de Taubaté", diz a nota. 

 
Volks 

Na unidade da Volkswagen de Taubaté três mil trabalhadores estão em férias coletivas 
por causa da falta de peças na unidade. Após várias paralisações, a empresa aplicou 
a suspensão do trabalho por 30 dias. 

 
Além da medida, a Volks é uma das empresas da região que também prorrogou o 

Programa de Proteção ao Emprego (PPE). A medida, aplicada desde novembro de 
2015, foi ampliada até outubro deste ano. 

 

Número de empresas devedoras mostra desaceleração em julho 

30/08/2016 – Fonte: Canal Executivo 

 
O número de empresas devedoras ainda é alto, mas pelo quarto mês seguido houve 

uma desaceleração no crescimento da inadimplência. Dados do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostram que o total de pessoas jurídicas com pendências atrasadas cresceu 11,61% 

em julho na comparação com o mesmo mês do ano anterior, percentual referente a 
quatro regiões pesquisadas - Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul.  

 
A região Sudeste não foi considerada devido à Lei Estadual nº 15.659 que vigora no 
estado de São Paulo e dificulta a negativação de pessoas físicas e jurídicas no estado. 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/08/ford-prorroga-plano-pro-emprego-para-15-mil-funcionarios-em-taubate.html
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Entre as quatro regiões analisadas, o Nordeste foi a que apresentou a maior variação 
no número de empresas com o CNPJ registrado nas listas de negativados: um avanço 
anual de 14,22%.  

 
No Norte, a inadimplência de pessoas jurídicas também registrou forte avanço, 

crescendo 11,56% na comparação entre julho e o mesmo mês do ano anterior. As 
regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram variações menores do número de devedores 

mas, ainda assim, os números são expressivos: 9,69% e 9,66%, respectivamente. 
 
“A inadimplência das empresas cresceu significativamente ao longo de 2015, e desde 

o início de 2016 vem mostrando certa acomodação. O resultado de julho representa a 
quarta desaceleração consecutiva do indicador, ainda que este continue crescendo de 

forma bastante significativa em relação à série histórica como um todo, o que reflete 
as dificuldades econômicas enfrentadas no país”, explica o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro.  

 
“O aumento do desemprego, a inflação em patamares elevados e a baixa confiança 

dos consumidores e empresários afetam a capacidade de pagamento tanto das 
empresas quanto da população”, analisa. 
 

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro, o crescimento da taxa de 
inadimplência demonstra o quanto o aprofundamento da recessão, que somente agora 

parece começar a ceder, afetou as empresas. 
 
 “A alta da inadimplência observada entre as empresas é um duro reflexo do cenário 

que limita o crédito e engessa o crescimento das pessoas jurídicas”, afirma. “A 
economia brasileira deteriorou-se rapidamente, o que impactou a renda das famílias 

e o faturamento das empresas.” 
 
Setor de Serviços concentra maior parte das dívidas pendentes 

O setor credor de Serviços, que engloba os bancos e financeiras, lidera a participação 
no total de dívidas em atraso das empresas em todas as regiões pesquisadas, ou seja, 

para quem as empresas e pessoas estão devendo. Em todas as quatro regiões 
analisadas, o setor concentra mais da metade das dívidas. O segundo maior credor 
em todas as regiões é o setor de Comércio. 

 
Considerando o total de dívidas em atraso pendentes das empresas, englobando os 

segmentos de serviços, indústria, comércio, agricultura e outros setores, o destaque 
também fica no Nordeste: um aumento de 17,69% na comparação entre julho de 2016 
e o mesmo mês do ano anterior.  

 
Na região Norte, o crescimento do número de dívidas de pessoas jurídicas também foi 

alto, de 14,80% e, com variação menor, aparecem o Sul (12,70%) e o Centro-Oeste 
(11,81%). 

 

Número de novas empresas no Brasil passa de 1 milhão no primeiro semestre 

30/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
O número de novas empresas no Brasil chegou a 1.020.740 no primeiro semestre do 

ano, o que representa aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2015, quando 
foram criadas 990.964.  
 

De acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas, em junho, 
foram criadas 169.657 companhias, com aumento de 0,7% em relação ao mesmo mês 

no ano passado, quando surgiram 168.445. As informações são da Agência Brasil.  
 
Na comparação com o mês de maio de 2016, que totalizou 176.108 novos 

empreendimentos, houve queda de 3,7%. Segundo economistas da Serasa Experian, 

http://www.bemparana.com.br/noticia/461924/numero-de-novas-empresas-no-brasil-passa-de-1-milhao-no-primeiro-semestre


o recorde de novas empresas de janeiro a junho foi determinado pelo chamado 
empreendedorismo de necessidade, ou seja, com a fechamento de vagas no mercado 
formal de trabalho, pessoas que perderam o emprego estão abrindo o próprio negócio, 

visando à geração de alguma renda, dadas as dificuldades econômicas atuais.  
 

Conforme os dados, o número de novos microempreendedores individuais surgidos no 
primeiro semestre foi de 816.704 contra 748.371 no mesmo período de 2015, alta de 

9,1%. As sociedades ilimitadas registraram criação de 86.872 unidades, queda de 
13,2% em relação ao mês anterior, quando 100.102 empresas surgiram.  
 

A criação de empresas individuais caiu 32,9%, com um total de 61.146 novos negócios 
no primeiro semestre; de janeiro a junho do ano passado, o número foi de 91.164. O 

surgimento de empreendimentos de outra natureza aumentou 9,1%, com mais 56.018 
negócios no semestre, contra 51.327 no mesmo período de 2015.  
 

Os dados mostram ainda que o setor de serviços foi o mais procurado no primeiro 
semestre do ano, com o aparecimento de mais 642.611 empresas nesse segmento, o 

equivalente a 61,0% do total. Em seguida, no comércio, foram abertas 291.018 
empresas comerciais (28,5% do total) e, na indústria, 84.478 empresas (8,3% do 
total) no mesmo período.  

 
O indicador também mostrou que, de mais de 1 milhão de empresas nascidas no 

primeiro semestre, 8,5% foram do ramo de serviços de alimentação. Em seguida, com 
7,5%, vêm os segmentos de reparação e manutenção de prédios e instalações 
elétricas, comércio e confecções, em geral, e de serviços de higiene e embelezamento 

pessoal (6,9%).  
 

A região Sudeste lidera na criação de empresas, com 521.229 negócios abertos entre 
janeiro a junho (51,1% do total). Em seguida, vêm o Nordeste, com 169.650 empresas 
(16,6%); o Sul, com 168.615 (16,5%); o Centro-Oeste, com 89.753 (8,8%); e o 

Norte, com 50.435 novos negócios (5,2%).  
 

CEO da Fiat flerta com Samsung em busca de parceira tecnológica 

30/08/2016 – Fonte: Uol Economia 
 

O CEO da Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, avalia unir forças com a 
Samsung Electronics. A empresa ítalo-americana está ampliando a busca por uma 

parceira do setor de tecnologia para não ficar para trás na corrida pelo 
desenvolvimento de carros autônomos. 
 

Marchionne, que desistiu da iniciativa de fusão com outra fabricante de automóveis no 
ano passado, tem voltado cada vez mais suas atenções para as provedoras de 

tecnologia.  
 

Em março, ele se ofereceu para montar carros para a Apple e em maio anunciou um 
projeto de cooperação com o Google, da Alphabet, sobre veículos sem motorista. Em 
meio a discussões com o Uber Technologies e a Amazon, a Samsung é o último nome 

importante do setor de tecnologia a entrar no radar da Fiat. 
 

"Temos uma relação muito boa com a Samsung, como fornecedora e como potencial 
parceira estratégica", disse Marchionne, na noite de sábado, em entrevista à 
Bloomberg Television, em Roma. "Eu tenho uma boa relação" com o vice-presidente 

do conselho da Samsung Electronics, Lee Jae Yong, porque ambos estão no conselho 
da Exor, a maior acionista da Fiat Chrysler. 

 
Como reportado anteriormente, a Samsung está em negociações avançadas para 
comprar uma parte ou a totalidade da Magneti Marelli, a unidade de peças automotivas 

da Fiat, disseram pessoas familiarizadas com o assunto no início do mês.  

http://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2016/08/29/ceo-da-fiat-flerta-com-samsung-em-busca-de-parceira-tecnologica.htm


Embora Marchionne tenha preferido não comentar se a Samsung é uma das 
pretendentes, ele parece estar posicionando a divisão de forma a atrair um parceiro, 
pontuando que a Magneti Marelli havia atraído o interesse de diversos possíveis 

compradores. 
 

"Marchionne tenta passar a mensagem de que não está interessado em uma venda 
direta" da divisão de peças, mas quer "usar a Marelli como uma plataforma comum 

para desenvolver carros autônomos com a Samsung", disse Massimo Vecchio, analista 
do Mediobanca em Milão, em nota. 
 

Marchionne disse que a Magneti Marelli tem um "valor estratégico" e "oferecerá uma 
plataforma significativa para o desenvolvimento tecnológico" à proprietária das marcas 

Jeep, Maserati e Alfa Romeo.  
 
A Magneti Marelli faz parte da divisão de componentes da Fiat, que também inclui a 

Teksid, uma fabricante de peças de metais, e a Comau, que produz robôs e 
equipamentos de automação. 

 
Reunião da Exor 
A Samsung está particularmente interessada nos negócios de iluminação, 

entretenimento de bordo e telemática da Magneti Marelli, disseram as pessoas, que 
pediram anonimato porque as discussões são privadas.  

 
Marchionne terá a chance de se reunir com Lee na segunda-feira, quando o conselho 
da Exor deverá analisar os resultados da empresa no segundo trimestre. 

 
As negociações entre a Fiat e a Samsung para um acordo perderam força 

recentemente devido a diferenças em relação ao valor dos negócios, reportou o Maeil 
Business Newspaper, da Coreia do Sul, em 25 de agosto.  
 

Lee deverá discutir um acordo para a Magneti Marelli com Marchionne quando o 
executivo da Samsung visitar a Europa para a reunião do conselho da Exor, reportou 

o jornal. 
 

Carlos Zarlenga é o novo presidente da GM no Brasil 

30/08/2016 – Fonte: Uol Economia 
 

A partir de 1º de setembro, Carlos Zarlenga assume a presidência da General Motors 
(GM) no Brasil, em substituição a Santiago Chamorro, promovido a vice-presidente de 
conectividade e relação com o cliente. Chamorro será transferido para a sede da 

montadora, em Detroit, e assumirá áreas consideradas "determinantes para o 
processo de inovação e liderança da GM", segundo comunicado da montadora. 

 
Aos 42 anos, Zarlenga ocupava o cargo de diretor financeiro (CFO) da GM na América 

Latina e agora assume toda a operação no Brasil. O executivo já ocupou o cargo de 
presidente da montadora americana na unidade que inclui Argentina, Uruguai e 
Paraguai.  Antes de entrar na GM, ele passou pela GE, onde ocupou cargo de diretor 

financeiro na unidade que engloba Europa, Oriente Médio e África. O substituto de 
Zarlenga ainda não foi anunciado. 

 

BMW planeja cupê para colocar tedioso Série 7 de novo no páreo 

30/08/2016 – Fonte: Uol Economia 

 
Menos de um ano depois que a BMW lançou a versão mais recente de seu principal 

modelo, o Série 7, um sedã espaçoso capaz de estacionar sozinho por meio de controle 
remoto, a fabricante admitiu, sem alarde, que o carro não gerou muito impacto. 
 

http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2016/08/29/carlos-zarlenga-e-o-novo-presidente-da-gm-no-brasil.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2016/08/29/bmw-planeja-cupe-para-colocar-tedioso-serie-7-de-novo-no-pareo.htm


Contudo, o automóvel de US$ 81.500 é tão vital para o resultado final que a BMW está 
dobrando a aposta com uma variação cupê. 
 

Uma versão esportiva duas portas do Série 7 está em desenvolvimento já para 2019, 
segundo uma pessoa familiarizada com o plano da BMW, que pediu anonimato porque 

o assunto não é público. O cupê de luxo é o primeiro de várias novas versões que a 
BMW está considerando para alavancar as vendas de seu carro de padrão mais 

elevado. 
 
A Mercedes-Benz usou uma estratégia semelhante para consolidar seu Classe S como 

o sedã top de linha mais vendido do mundo. Há apenas quatro anos, o Série 7 estava 
em pé de igualdade com seu rival da Mercedes. Atualmente, as vendas estão 40 por 

cento abaixo das do Classe S e apenas ligeiramente à frente das do Model S, da Tesla 
Motors.  
 

O ano que vem será ainda mais difícil para o Série 7, porque a Audi deverá lançar uma 
versão autônoma de seu A8 top de linha. O objetivo da BMW com as novas variações 

é alcançar a líder novamente, segundo a pessoa familiarizada com os planos da 
empresa. 
 

O sucesso do Série 7 é importante tanto para a imagem da BMW quanto para seus 
resultados finais. Após uma década no comando do mundo dos carros de luxo 

preenchendo praticamente todos os nichos do mercado, de roadsters de duas portas 
até robustos SUVs, a BMW está perto de perder a liderança neste ano.  
 

O visual mais inteligente e uma nova safra de SUVs ajudaram a Mercedes a superar 
as vendas da BMW em mais de 30.000 carros neste ano até julho. 

 
O sucesso do automóvel mais caro de uma empresa tende a refletir a companhia como 
um todo e o brilho - ou a sombra - do modelo se estende para toda a marca. Sedãs 

de alto padrão são mais rentáveis que veículos menores, o que os transforma em uma 
fonte fundamental de recursos para investir em novas tecnologias.  

 
E normalmente é neles que as fabricantes de automóveis lançam novos recursos, 
oferecendo um campo de provas para ideias depois repassadas aos modelos mais 

baratos. 
 

"O Série 7 não conseguiu o mesmo efeito positivo do novo Classe S, algo que a Audi 
vai buscar também" com seu novo A8, disse Juergen Pieper, analista do Bankhaus 
Metzler em Frankfurt. "Falta alguma coisa de especial no carro". 

 

Empregados e companhias podem negociar sem sindicatos 

30/08/2016 – Fonte: Valor Econômico 
 

 
 
Empresas e funcionários podem negociar diretamente condições de trabalho, caso o 
sindicato da categoria se negue a seguir com a negociação. A decisão é da Subseção 

I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), última instância da Justiça do Trabalho. 

 

http://www.valor.com.br/legislacao/4689897/empregados-e-companhias-podem-negociar-sem-sindicatos
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O julgamento é o primeiro a tratar do tema na SDI-1, segundo advogados da área, e 
servirá de precedente às companhias. Para advogados de sindicatos, porém, a 
novidade pode oferecer riscos aos trabalhadores que podem ser induzidos a fechar 

acordos desfavoráveis. 
 

A possibilidade, entretanto, só será admitida se preencher certos requisitos como a 
prova cabal da recusa do sindicato e a procura da federação e confederação 

correspondente para a resolução do impasse. 
 
O caso julgado envolve a Braskem e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 

Química e Petroquímica de Triunfo (RS). A empresa fez um acordo com os 
empregados, englobando o período de maio de 1997 a maio de 1999, que instituiu 

turnos ininterruptos de 12 horas de jornada. 
 
O artigo 617 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) admite a possibilidade de 

negociação direta entre empresas e trabalhadores. Os ministros, porém, precisaram 
avaliar se o dispositivo foi admitido pela Constituição Federal de 1988. 

 
Isso porque, o inciso XIV do artigo 7º da Constituição estabelece a jornada de seis 
horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 

negociação coletiva.  
 

E o inciso VI, do artigo 8º da CLT diz que é obrigatória a participação dos sindicatos 
nas negociações coletivas. E por maioria, os ministros decidiram que o artigo 617 da 
CLT está em vigor. 

 
Diante da possibilidade de negociação direta, os ministros decidiram pelo retorno do 

processo para apreciação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT do Rio 
Grande do Sul).  
 

A Corte havia definido que não poderia ser admitido o acordo direto porque não seria 
válido o artigo 617 da CLT. Com o uso do dispositivo reconhecido pelo TST, o TRT-RS 

terá que analisar se estão presentes os requisitos para se admitir a negociação direta 
no caso concreto. 
 

O advogado que assessorou a Braskem, Victor Russomano Júnior, do Russomano 
Advocacia, afirma que a discussão ainda não tinha sido enfrentada pela SDI-1 e que a 

decisão uniformiza a jurisprudência do TST no sentido de ser possível a negociação 
sem intermediação do sindicato dos trabalhadores, quando há a recusa da entidade. 
"Ficou claro que o artigo 617 da CLT permanece em vigência com a Constituição". 

 
Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química e Petroquímica de 

Triunfo no processo, o advogado Marthius Sávio Cavalcante Lobato, do Lobato 
Advocacia e Consultoria Jurídica, avalia o julgado como um precedente perigoso para 

os trabalhadores, que podem ficar desamparados na negociação. 
 
Segundo ele, é comum empresas que não chegam a um acordo com o sindicato, usar 

seu poder de mando para obter via abaixo-assinados o conteúdo dos acordos que 
desejam. "Nestes sempre ocorre a redução de direitos", afirma. 

 
O advogado acrescenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), quando analisou a Lei 
da Participação de Lucros e Resultados (PLR), julgou inconstitucional a possibilidade 

de acordo direto com a comissão de empregados. 
 

Sobre o caso concreto, o advogado ressalta que não houve recusa a negociar, mas 
não se chegou a um acordo de aumento da jornada para 12 horas.  
 

"Diante disso, a empresa simplesmente passou uma lista interna que foi assinada por 
alguns trabalhadores que tinham interesse", afirma. Para Lobato, a companhia 



também não cumpriu os requisitos do artigo 617 porque sequer procurou a federação 
e a confederação para tentar negociar. 
 

O julgamento ocorreu no TST em maio, mas a decisão ainda não foi publicada. O 
relator ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho foi vencido, por entender que o artigo 

617 da CLT não teria validade após a vigência da Constituição de 1988. Ele foi 
acompanhado pelos ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 

Pimenta e Hugo Carlos Scheuermann. 
 
O acórdão será redigido pelo ministro que teve seu voto vencedor, João Oreste 

Dalazen. Os ministros Renato de Lacerda Paiva e Aloysio Corrêa da Veiga não 
participaram do julgamento, em razão de impedimento. 

 
A advogada Juliana Bracks, do Bracks Advogados Associados, afirma que "a iniciativa 
de se negociar diretamente com empregados, quando o sindicato se recusa 

terminantemente, é ótima e tem previsão na CLT".  
 

Porém, ressalta que há um risco já que essa negociação seria válida apenas para 
empregados. A União, portanto, poderia cobrar os valores do INSS e Imposto de Renda 
(IR) das verbas negociadas, já que ela não é signatária do acordo.  

 
"Para ter segurança em acordos sem o sindicato, só se o Judiciário estender a validade 

não apenas para as partes signatárias mas também os efeitos reflexos de terceiros", 
diz. 
 

O que pensam os analistas mais otimistas do mercado 

30/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Bancos, corretoras e consultorias esperam que a economia brasileira cresça perto de 

1,2% em 2017, após encolher 3,2% neste ano. Essas são as projeções medianas das 
instituições consultadas semanalmente pelo Banco Central. Mas um pequeno grupo de 

analistas espera bem mais para o PIB do ano que vem. 
 
“Bem mais” em termos relativos, é claro. Os departamentos econômicos mais 

otimistas do mercado preveem um crescimento de 2%, número que há alguns anos 
seria desprezado mas que hoje, em meio à pior recessão de que se tem notícia, parece 

miragem. É mais até que a previsão do governo, que recentemente revisou sua 
estimativa de 1,2% para 1,6%. 
 

O economista-chefe da MB, Sérgio Vale, considera que sua avaliação não tem nada de 
otimista. “Sei que o mercado espera menos, mas 2% é nada. Depois de o PIB ter caído 

tanto e com a melhora que vimos nos últimos dados, essa é uma projeção realista”, 
diz. Ele cita como pontos positivos o ajuste fiscal com foco em corte de despesas – e 

não aumento de impostos – e a expectativa de uma retomada das concessões de 
infraestrutura. 
 

Embora alguns colegas acreditem que o presidente interino Michel Temer está cedendo 
a demandas que vão na contramão da austeridade, Vale observa que a ideia de impor 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/o-que-pensam-os-analistas-mais-otimistas-do-mercado-2by1tj9v3vw7odoaz32mynde5


um teto aos gastos públicos “é uma mudança radical em relação ao que sempre se fez 
em política fiscal”. 
 

“Acreditamos que a regra será aprovada. Não podemos esquecer que esse é um 
presidente que tem experiência em lidar com o Congresso”, diz. Para o economista, o 

teto tende a ser aprovado ainda neste ano e a reforma da Previdência – bem mais 
delicada –, no ano que vem. 

 
Cristiano Oliveira, economista-chefe do Banco Fibra, prevê uma expansão de 2,1% do 
PIB em 2017, “com viés de alta”. Ele destaca o avanço dos índices de confiança de 

empresários e consumidores. “Eles têm um ótimo desempenho preditivo em relação 
ao que deve ocorrer na economia 12, 18, 24 meses à frente”, diz. Oliveira também 

espera uma queda importante na taxa básica de juros (Selic), dos atuais 14,25% para 
9,75% ou 9,5% até o fim do ano que vem. 
 

No cenário desenhado pelo Santander, a recuperação será ditada pela indústria e pelo 
investimento produtivo. “A produção física de bens de capital cresceu 6,6% no 

segundo trimestre, em relação ao primeiro. E houve aumento expressivo na 
importação de máquinas e equipamentos. São indicativos interessantes para os 
investimentos”, diz o economista Rodolfo Margato. 

 
Além dos fabricantes de maquinário, segmentos industriais impulsionados pelo setor 

externo – como alimentos, bebidas, têxteis, couro e celulose – também devem puxar 
o crescimento, tanto pelo aumento das exportações quanto pela substituição de 
importações aqui no Brasil, avalia Margato. 

 
14,25% 

ao ano é o nível atual da taxa básica de juros (Selic). Os mais otimistas preveem que 
ela começará a cair ainda neste ano, chegando a 10% ou menos ao fim de 2017. 
 

Para justificar suas apostas, a consultoria MB Associados e os bancos Santander, Fibra 
e BNP Paribas citam a melhora dos indicadores de confiança, queda dos juros, 

aprovação do ajuste fiscal, reação da indústria e retomada dos investimentos.  
 
Alguns desses movimentos já ocorrem, timidamente. Outros ainda estão no campo da 

esperança – e aí reside, segundo os céticos, a fragilidade de projeções mais 
audaciosas. 

 
6,6% 
foi o crescimento da produção de bens de capital (máquinas e equipamentos) do 

primeiro para o segundo trimestre. O número insinua uma reação do investimento 
produtivo. 

 
PRÓS 

Por que a economia pode crescer 2% ou mais em 2017: 
 

1. Os índices de confiança de empresários e consumidores estão nos maiores níveis 

desde 2015, o que deverá se refletir em uma economia mais aquecida no ano 
que vem 

2. A taxa básica de juros (Selic), hoje em 14,25% ao ano, deve começar a recuar 
ainda neste ano e pode cair abaixo de 10% em 2017, facilitando o investimento 

produtivo e o consumo 
3. A provável efetivação de Michel Temer na presidência deve facilitar a aprovação 

do teto para os gastos públicos e a reforma da Previdência, reduzindo a 

incerteza sobre o rumo das contas públicas. Com um horizonte mais nítido, 
empresários terão mais segurança para investir 

4. A indústria já está reagindo, em especial a de máquinas e equipamentos. No 
segundo trimestre, a produção de bens de capital subiu 6,6% sobre o primeiro 



5. A retomada das concessões de infraestrutura, desta vez sobre bases mais 
atraentes para os investidores, deve estimular investimentos em obras e 
contratações 

 
CONTRAS 

O que deve limitar a expansão do PIB em 2017: 
 

1. A manutenção dos níveis de confiança depende de avanços concretos na gestão 
das contas públicas e na própria atividade econômica. Sem eles, o otimismo 
pode se esvair 

2. A redução da taxa Selic depende do ajuste fiscal, que ainda não foi aprovado, e 
de uma queda forte da inflação, que é esperada mas não é certa. As projeções 

do mercado para o IPCA em 2016 e 2017 pioraram nesta semana 
3. O governo Temer – por ora interino – conseguiu algumas vitórias no Congresso, 

mas será muito mais difícil aprovar o limite ao gasto público e, principalmente, 
a reforma da Previdência. Há uma boa chance de que esses projetos sejam 
“desidratados” pelos parlamentares 

4. Embora o setor industrial tenha melhorado, seu peso no PIB é de menos de 
20%. E a recente valorização do real pode limitar essa reação. 

5. Ainda que o governo retome as concessões de infraestrutura, as primeiras obras 
devem ter impacto tímido sobre o PIB 

 

O novo sedã da Toyota, entre Etios e Corolla, que brigará com Honda City 

30/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

Se a briga entre Toyota e Honda pega fogo no segmento de sedãs médios com Corolla 
e Civic, no andar inferior a Honda tem poucos rivais à altura do City.  

 
Mas essa tranquilidade não vai durar muito: a Toyota, enfim, prepara um rival para o 
sedã médio-compacto da rival, que preencherá a lacuna entre o Etios e o Corolla – 

atualmente, cerca de R$ 17 mil separam o mais caro do primeiro para o mais barato 
do segundo. Ou seja, o futuro modelo custará por volta de R$ 60 mil.  

 
Sem nome definido ou conhecido ainda, o futuro Toyota nacional terá como base o 
Vios, versão sedã do Yaris vendida em países emergentes da Ásia desde 2002 e em 

sua terceira geração desde 2013.  
 

 
 

E se a pedra no sapato do Etios é o visual, o Vios tem design muito ousado para o 
público que pretende atingir no Brasil. Para garantir a aceitação do público, o 
departamento de estilo da Toyota no Japão trabalhou na criação de uma cara exclusiva 

para o mercado brasileiro.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/o-novo-seda-da-toyota-entre-etios-e-corolla-que-brigara-com-honda-city-929xq2ueklwhtv21sol16lfv1


Novo Ford EcoSport ganhará visual do Edge e motor turbo 
 

  
 
O futuro sedã da Toyota trará novos ares à atual gama da marca. Isso porque alguns 
detalhes estéticos remetem, principalmente, a carros da montadora que não são 

vendidos no Brasil, como o próprio Yaris e também o iA, sedã compacto derivado do 
conterrâneo Mazda 3 e que chegou a ser testado no Brasil, mas sem sucesso. 

 
Contudo, o modelo nacional não será uma reprise do Vios asiático. As mudanças entre 
ambos se concentram no capô, na grade e nos faróis.  

 
Estes deixam de lembrar o Corolla para serem mais espichados, porém continuam 

integrados à grade, que lembra um pouco o líder de vendas no segmento de médio.  
 
Mais abaixo, próximo da tomada de ar inferior, estão as luzes diurnas em leds. O para-

choque não muda tanto, mantendo a grande tomada de ar inferior com os faróis de 
neblina nas extremidades em nichos bem definidos. Ou seja, bem distante do Etios.  

 
Dez lançamentos de carros que vale a pena esperar 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
O que não muda no novo sedã nacional da Toyota é o perfil, com dois vincos: um 

começa nos faróis, demarcando a linha de cintura, e outro nas lanternas.  
 
Janelas laterais também não mudam e têm formas que lembram bastante o Corolla. 

Trata-se de uma questão de identidade de marca.  
 

Na traseira, as lanternas terão formato horizontal, tradicional truque estético para 
fazer o modelo parecer mais largo do que seus 1,70 m. Régua prateada acima da placa 
e refletores nas extremidades do para-choque também ajudam nesse aspecto.  

 
Não por acaso, são recursos utilizados pelo seu arquirrival Honda City – que também 

não por coincidência tem exatamente as mesmas dimensões: 4,41 m de comprimento, 
2,55 m de entre eixos e 1,48 m de altura. 
 

Motorização do Etios 
Sob o capô, aí sim há o que dividir com o Etios. Trata-se do eficiente motor 1.5 16V 

VVT, que estreou na linha 2017 do compacto. Feito no Brasil, tem comando de válvulas 
variável, gera 107 cv e 14,7 kgfm com etanol, aliando bom desempenho e baixo 

consumo de combustível.  
 
A fabricante japonesa também começa a ensaiar sua estratégia de lançamento. Um 

dos slogans propostos é ‘Vá além’. E ele realmente irá.  



Em tempos de carros ‘populares’ por R$ 40 mil, um sedã de R$ 60 mil não terá uma 
pegada tão acessível assim. Contundo é uma ponte fundamental entre Etios e Corolla, 
e que hoje faz tanta falta à Toyota.  

 
Só resta saber se sua estreia já será no Salão de São Paulo, em novembro.  

 

Artigo: Injustiças tributárias do ajuste fiscal 

30/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

Pelo Projeto de Lei 419/2016, o Executivo estadual impõe à sociedade paranaense 
uma série de injustiças tributárias, ainda que as pretenda justificar como continuidade 

do ajuste fiscal de 2014. Ao contrário do discurso oficial, a proposta, tramitando em 
regime de urgência, compila regras que oneram os contribuintes e afetam sua 
competitividade. 

 
Estão previstas taxas de controle e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, 

exploração e aproveitamento de recursos hídricos e minerais. O Paraná pretende 
usurpar o poder de polícia já conferido à Agência Nacional de Águas e ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral, órgãos federais que asseguram, controlam e fiscalizam 
a mineração e o uso dos recursos hídricos em todo o território nacional. Logo, as 
referidas taxas são na essência impostos desprovidos de constitucionalidade. 

 
O PL busca gerar arrecadação exorbitante em relação à atuação estatal que pretende 

apontar 
 
Medidas que beneficiam o cidadão 

Graças ao ajuste fiscal realizado em 2015, o Paraná tem conseguido honrar seus 
compromissos. Mas é preciso avançar e dar continuidade ao ajuste 

 
A espécie tributária “taxa” não guarda qualquer semelhança com o que se pretende 
instituir, pois é tributo estabelecido sob a lógica do custo-benefício, enquanto o PL 

busca gerar arrecadação exorbitante em relação à atuação estatal que pretende 
apontar.  

 
Há previsão constitucional para taxas fundadas no poder de polícia, que é restrição à 
liberdade individual promovida em nome do bem comum ou, quando muito, 

intervenção estatal nas relações econômicas e sociais. Porém, diversamente do 
previsto pelo PL 419/2016, a fiscalização sobre exploração e aproveitamento hídrico e 

mineral visa assegurar o interesse meramente patrimonial. 
 
Estados que pretenderam adotar a estratégia tiveram as legislações questionadas no 

STF. O Pará, por exemplo, figura como réu na ADI 5.374. Em termos de 
competitividade, atribui-se isenção ao calcário e à argila, mas não ao minério de talco 

enquanto insumo essencial na indústria cerâmica vinculada à construção civil.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/injusticas-tributarias-do-ajuste-fiscal-0p4e9yagocj2k3oa1vkv47vyl


Ponta Grossa e Castro já vêm sofrendo com a desaceleração econômica do setor. 
Quanto à água mineral, já existe a incidência da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais, da qual o Paraná já recebe participação. 

 
Com relação ao ICMS, a justificativa estatal é a de adequação ao Convênio 93/2015, 

alterando a cobrança nas operações interestaduais que destinem bens e serviços a 
consumidor final não contribuinte. No entanto, não há qualquer previsão para que o 

ICMS devido seja apurado de forma consolidada com os demais créditos e débitos, 
permitindo a compensação com eventual saldo credor.  
 

Há clara mitigação da não cumulatividade do ICMS. Tem-se renúncia de receita no que 
refere ao IPVA, eis que dispensado o pagamento dos valores lançados até 31 de 

dezembro de 2011, ajuizados ou não, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
Por fim, as modificações relacionadas ao processo administrativo fiscal, Conselho de 

Contribuintes, não ajuizamento de execuções fiscais de valores devidos, protesto de 
dívida ativa e uso de cadastros de inadimplência como sanção administrativa 

contrariam os princípios constitucionais do Estatuto do Contribuinte.  
 
Diante desse conjunto de incongruências, é fundamental que o Poder Legislativo 

rejeite esse PL, fatiado ou não, dando ouvidos ao alerta das entidades que 
representam distintos setores da sociedade paranaense. Menos tributos, mais 

respeito. 
 
(Fabio Artigas Grillo, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB/PR e do 

Instituto de Direito Tributário do Paraná, é doutor em Direito do Estado pela UFPR). 
 

Tesla Model S ganha superbateria e vira o carro ‘de série’ mais rápido do 

mundo 

30/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Dirigir um carro de produção em série capaz de acelerar de 0 a 100 km/h num piscar 

de olhos deixou de ser privilégio para donos de Ferrari e Porsche ou qualquer outra 
marca de modelos superesportivos. 
 

Agora, com uma conta bancária muito menor é possível alcançar uma velocidade de 
fazer inveja a muitos campeões de aceleração. E melhor, sem jogar um grama de 

poluentes na atmosfera. 
 
A Tesla desenvolveu uma bateria mais potente para o sedã elétrico Model S, que ganha 

um upgrade no nome para P100D. Na sua versão mais esportiva, a ‘Ludicrous Mode’, 
o veículo consegue ir da inércia aos 100 km/h em ínfimos 2,7 segundos, segundo a 

fabricante norte-americana. Você demoraria muito mais para falar 
constitucionalidade”.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/tesla-model-s-ganha-superbateria-e-vira-o-carro-de-serie-mais-rapido-do-mundo-2cvpwb0fxgqdwf40txy170vtk
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Para entender o que isso significa, tal aceleração do Tesla só é inferior a Ferrari 

LaFerrari e Porsche 918 Spyder, que cumprem o mesmo percurso em 2,5 s. No 
entanto, ambos são edições limitadas, cuja venda sob encomenda já está esgotada há 

muito tempo, o que faz do Model S P100D o carro produzido em série mais rápido no 
mercado.  

 
Sem contar que a dupla de superesportivos acomoda apenas dois lugares - Tesla leva 
5 pessoas confortavelmente - e estão em outra gama de preços e segmento. 

 
A máquina italiana é equipada com um motor 6.2 V12 aspirado, de 800 cv, e outro 

elétrico, de 161 cv, combinando uma potência total de 949 cv e 66,3 kgfm de torque. 
Nos EUA, uma das 499 unidades produzidas da LaFerrari é encontrada por US$ 1,5 
milhão (algo perto de R$ 5 milhões). 

 

  
 
Já o híbrido alemão é um carro de corrida que poder rodar nas ruas e carrega três 

motores: dois elétricos e um V8 a gasolina. Juntos, produzem quase 900 cv e 
impressionantes 130,5 kgfm. O preço para ter nos EUA um dos 918 exemplares 

produzidos sai por US$ 868 mil (R$ 2,8 milhões). 
 

  
 

O Model S P100D não teve o trem de força revelado - o antecessor P90D Ludicrous 
rende 672 cv -, porém o preço é infinitamente inferior aos exemplos acima: US$ 

134.500 (R$ 440 mil).  
 

Apesar de mais em conta que os badalados esportivos, o veículo com a bateria P100D 
é considerado caro pela empresa californiana do Vale do Silício.  
 

Porém, a Tesla explica que as vendas, que começam em setembro, ajudarão a custear 
o desenvolvimento do Model 3, menor e mais acessível, que já pode ser reservado, 

mas está previsto apenas para 2017.  
 



Recorde 
A nova bateria de 100 kWh permite ao sedã rodar 613 km sem a necessidade de 
recarga, desempenho superior a muitos veículos com motor a combustão. Segundo o 

visionário fundador da Tesla, Elon Musk, é a primeira vez que a autonomia de um carro 
elétrico os 480 km, segundo as normas de autonomia definidas pela agência norte-

americana do ambiente, e os 600 km previstos pelas normas em vigor na Europa. 
 

O utilitário Model X também pode vir com a superbateria e assim se tornar o SUV mais 
rápido do mundo, com aceleração a 100 km/h em 3,1 segundos, conforme a Tesla, 
isso pesando três vezes mais. O SUV pode transportar até 7 pessoas e percorrer 542 

km com uma carga. 
 

  
 
A nova bateria também pode ser instalada nos Tesla Model S ou Tesla Model X já em 

circulação, por US$ 20 mil (R$ 65,3 mil) - a antiga bateria será reciclada -, ou como 
upgrade em unidades novas já encomendadas ao preço de US$ 10 mil (R$ 32,6 mil). 

 
Conforme a empresa americana, o aumento de potência não foi possível somente por 
meio do aumento de tamanho da bateria, mas também pela melhoria do sistema de 

arrefecimento dela, que foi completamente refeito. 
 

Carro velho, não. Vendas de veículos “maduros” são as que mais crescem 

30/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Os financiamentos de automóveis com 9 a 12 anos de uso (modelos fabricados entre 

2004 e 2007) fazem parte do único segmento que apresentou crescimento no primeiro 
semestre, segundo dados da Cetip. Eles formam o segmento designado de “usados 

maduros”, que avançou 6,9% entre janeiro e junho deste ano na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
 

Nas demais faixas, as quedas foram de 30% para veículos novos, 11,2% para os 
seminovos (até três anos de fabricação), 6,4% para os usados jovens (quatro a oito 

anos), e 27,4% para automóveis com mais de 12 anos.  
 
“O baixo nível de confiança do consumidor, o aumento do desemprego e a queda da 

renda são os fatores que explicam o recuo acentuado nos financiamentos no primeiro 
semestre”, diz Marcus Lavorato, gerente de Relações Institucionais da Cetip. 

 
O recorde de vendas de automóveis em 2007 ajuda a entender o quadro. Como há 
um estoque grande desses veículos no mercado, eles puxaram o crescimento dos 

financiamentos na faixa dos 9 a 12 anos no primeiro semestre, diz Lavorato. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/carro-velho-nao-vendas-de-veiculos-maduros-sao-as-que-mais-crescem-169exunzcec6jlm62qgdpivm5


Presidente da Webmotors, maior site de venda de carros do País, Rodrigo Borer 
observa que a procura na plataforma é maior por seminovos, mas vê uma migração 
também em outras faixas. “O comprador do carro zero hoje compra um seminovo.” 

 
O aparente custo menor dos veículos maduros em relação aos mais novos é o que 

mais atrai o consumidor. No entanto, é preciso ficar atento às condições e ao prazo do 
financiamento, além dos custos adicionais. Em geral, os juros para financiar carros 

mais antigos são maiores, assim como os gastos com a manutenção. 
 
“A depender dos custos para comprar a prazo, abrir mão de itens de conforto e adquirir 

um carro mais novo pode valer mais à pena do que comprar um carro equipado mais 
antigo”, diz Vitor Meizikas, analista da consultoria Molicar. Por outro lado, ele afirma 

que a inadimplência é maior entre os compradores de automóveis mais novos. 
 
O planejador certificado pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais 

Financeiros (IBCPF) Daniel Chiavenato Mazza lembra que os consumidores costumam 
esquecer dos impostos e encargos da transação. E, além disso, ele recomenda a 

máxima de qualquer operação que envolva juros: economizar para dar a maior entrada 
possível. 
 

Jovens estão antenados sobre mudanças na aposentadoria... mas preferem 

não pensar nisso 

30/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Os jovens da geração Y serão diretamente afetados pelas prováveis mudanças na 
Previdência Social que estão em gestação no país. Embora tenham conhecimento 

disso, pesquisas mostram que eles falham no planejamento e veem a aposentadoria 
como algo muito distante e não sabem – ou não querem – lidar com isso. 

 
A pedido do jornal “O Estado de S. Paulo”, a Federação Nacional de Previdência Privada 
e Vida (FenaPrevi) e o instituto de pesquisa Ipsos fizeram um recorte de uma ampla 

pesquisa sobre o tema divulgado na semana passada.  
 

A conclusão é que 62% dos jovens entre 23 e 34 anos já ouviram falar a respeito de 
mudanças que o atual governo pretende fazer nas regras da Previdência, número 

superior à média geral (54%) e de grupos mais próximos de se aposentar, como a 
faixa de 50 a 59 anos (46%). 
 

Mas, apesar de conhecerem a discussão, os jovens pouco sabem sobre o 
funcionamento do sistema de Previdência Social. Metade disse não saber nada ou 

desconhecer detalhes sobre o caminho para a aposentadoria – acima da média da 
população (46%). 
 

De acordo com uma pesquisa do banco BNY Mellon, feita em parceria com a 
Universidade de Cambridge, isso não é, necessariamente, reflexo de falta de interesse 

dos jovens, mas sim uma grande falha na comunicação que é feita com eles. 
 
 “Não está sendo falado para essa geração qual é o tamanho da montanha de dinheiro 

que eles precisam escalar”, diz a pesquisa, que ouviu jovens do Brasil, Estados Unidos, 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/jovens-estao-antenados-sobre-mudancas-na-aposentadoria-mas-preferem-nao-pensar-nisso-4dpyn5fxdleblpkumgvigwya5
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Reino Unido, Austrália, Japão e Holanda, nascidos entre meados de 1980 até a virada 
do século. 
 

Negação 
No caso particular do Brasil, no entanto, percebe-se um sentimento de negação da 

realidade. Na amostra geral, 77% dos jovens disseram que querem saber a verdade 
sobre como será a sua aposentadoria, enquanto no Brasil esse número cai para 48%. 

 
Mais do que isso, um terço dos jovens brasileiros afirmou que prefere não saber como 
será o futuro financeiro na terceira idade, por “não saber lidar com a verdade”, bem 

acima da média global (12%). 
 

A verdade é que não dá para esperar o tempo passar. Nas contas do superintendente 
de investimentos do banco Santander, Marcos Figueiredo, para garantir a mesma 
renda do tempo da ativa aos 65 anos, um jovem de 25 anos precisa investir 10% do 

salário. Aos 45 anos, esse valor sobe para 31%. 
 

Para Vanessa Vidutto, advogada especializada em planejamento previdenciário, a 
negação do jovem brasileiro é reflexo de uma característica de imediatismo dessa 
geração. “Existe uma falta de compromisso a longo prazo e isso se reflete diretamente 

na questão da previdência, que exige planejamento”, disse. 
 

Aline Sun, sócia da Guide Investimentos e responsável por um novo projeto de 
planejamento financeiro da empresa, é mais otimista. “Acredito que o protagonismo 
dessa geração supera o imediatismo. Esse jovem quer ter controle da própria vida, e 

a melhor forma de ter isso é se planejando financeiramente.” 
 

Região de Curitiba não tem praia, mas produz lanchas de até R$ 2,5 milhões 

30/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
  

 
 
A fabricante paranaense de lanchas Way Brasil começou o segundo semestre de 2016 

diversificando suas fontes de receita. A empresa começou a exportar barcos para a 
Argentina e vai lançar no mercado duas novas linhas de produtos, uma voltada para 
a pesca oceânica e outra para o público premium. A expectativa é aumentar a 

produção em até 40%. 
 

As estratégias visam proteger a empresa da crise. Depois de anos de expansão 
constante, as vendas do estaleiro paranaense diminuíram no último ano. A queda não 
chegou a afetar o negócio, mas obrigou o proprietário a traçar alternativas para 

proteger o estaleiro das oscilações do mercado. 
 

O primeiro plano foi voltar para o mercado externo. No início deste ano, a Way Brasil 
fechou uma parceria com um distribuidor da Argentina para exportar 12 lanchas Triton 

Yachts. Duas unidades de 24 e 27 pés já foram enviadas para o país vizinho. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/regiao-de-curitiba-nao-tem-praia-mas-produz-lanchas-de-ate-r-25-milhoes-c0b9lpqko0qkvetv9ko4ufm6w


 
 
É primeira vez que a empresa exporta para a América Latina. Há dez anos, foram 
enviadas 30 lanchas de passeio para o mercado europeu, principalmente para a 

Noruega, mas as condições não eram atrativas. Depois, veio a crise que desacelerou 
o mercado de luxo europeu. 

 
“Agora, as condições financeiras estão mais favoráveis e há mais facilidades para 

exportar”, explica Allan Cechelero, diretor de marketing do estaleiro. Ele também 
afirma que a empresa amadureceu nos últimos dez anos, conseguindo uma série de 
certificações exigidas para vender no exterior. 

 
Novos produtos 

A Way Brasil também vai lançar no mercado duas novas linhas de produtos para se 
proteger da crise. Já começaram a ser feitos na fábrica em São José dos Pinhais, na 
Região Metropolitana de Curitiba, barcos de pesca oceânica de 20 a 40 pés. 

 
E até o fim de outubro a empresa vai começar a fabricação de uma linha premium de 

lanchas, destinada ao público de maior poder aquisitivo. A ideia é que os novos 
produtos abasteçam tanto o mercado interno quanto externo. 
 

Após os lançamentos, a empresa estima que vai aumentar em 40% a produção. Hoje, 
o estaleiro faz uma média de 120 unidades por ano, grande parte vendida para clientes 

de São Paulo e dos estados da região Sul. O preço varia entre R$ 150 mil e R$ 2,5 
milhões. A fábrica emprega cerca de 100 funcionários. 
 

Fim do impeachment pode aproximar expectativa e quadro atual em serviços, 

diz FGV 

30/08/2016 – Fonte: R7 
 
O desfecho do processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff 

pode diminuir a distância entre as avaliações sobre a situação atual e as expectativas 
para o futuro no Índice de Confiança de Serviços (ICS), avaliou Silvio Sales, consultor 

do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). 
 
O ICS avançou 2,8 pontos na passagem de julho para agosto, de 76,0 pontos para 

78,8 pontos. O Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 0,2 ponto, para 70,9 pontos, e o 
Índice de Expectativas (IE-S) avançou 5,7 pontos, para 87,1 pontos.  

 
Como resultado, a diferença entre os dois subíndices alcançou o recorde de 16,2 
pontos. No entanto, se o fim da incerteza política se consolidar, pode ser que os dois 

indicadores voltem a se aproximar, acredita o consultor. 
 

"A reação das expectativas coincide com o começo do processo de impeachment. É 
muito provável que com o desfecho do processo, seja ele qual for, o ISA-S se aproxime 

gradualmente das expectativas. Tem algo não econômico nesse pedaço mais recente 
da série", disse Sales. 
 

Desde a passagem de fevereiro para março, o ICS acumula uma alta de 10,0 pontos. 
O ISA-S subiu 2,5 pontos no período, enquanto o IE-S aumentou 17,3 pontos. "Há 

uma reação em curso bastante clara. A partir de março, cresce continuamente a 
confiança", ressaltou o consultor do Ibre/FGV. 
 

http://noticias.r7.com/economia/fim-do-impeachment-pode-aproximar-expectativa-e-quadro-atual-em-servicos-diz-fgv-29082016
http://noticias.r7.com/economia/fim-do-impeachment-pode-aproximar-expectativa-e-quadro-atual-em-servicos-diz-fgv-29082016


Discurso de Dilma rebate acusações, mas tem pouca chance de reverter votos 

30/08/2016 – Fonte: R7 
 

A presidente afastada Dilma Rousseff fez um discurso nesta segunda-feira bem 
avaliado até mesmo entre quem não a apoia, mas os argumentos da petista têm 

poucas chances de reverter o placar de condenação que se desenha para o julgamento 
final do impeachment no Senado, segundo avaliação de parlamentares.  

 
Dilma rebateu no Senado acusações de que cometeu crime de responsabilidade e fez 
um apelo para que não seja injustiçada. 

 
Para os novos governistas, integrantes da base do governo interino de Michel Temer, 

no entanto, caso do líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), a fala 
da presidente foi "burocrática" e "enfadonha", sem chance de reversão de votos na 
Casa.  

 
Mas na avaliação de outro adversário de Dilma, o depoimento da presidente, embora 

tenha ficado "dentro do script", chegou a ser respeitoso e não trouxe grandes 
incômodos a integrantes da base de Temer.  
 

"Ela está cumprindo o papel dela. Além do mais, isso fica registrado na história. Ela 
quis dar a versão dela", afirmou.  

 
Esse mesmo parlamentar, que não quis ser identificado, assim como um aliado da 
presidente, avalia que não há chance de mudanças significativas na correlação de 

forças no Senado.  
 

Outros defensores de Dilma, porém, alimentam a esperança de que o discurso, como 
instrumento político, tenha ajudado a sensibilizar senadores indecisos -seja pelos 
argumentos descritos como "límpidos" e "sólidos" para afirmar que não houve crime 

de responsabilidade, seja pelo tom emocionado que Dilma adotou. 
 

"Foi um discurso histórico, muito eficiente, fez uma defesa clara. Ela veio em busca de 
justiça", disse o vice-presidente do Senado, Jorge Viana (PT-AC).  
 

Enquanto o lado governista calcula que terá entre 58 e 60 votos, o grupo de aliados 
de Dilma envolvidos nas negociações por votos nutre a expectativa de reunir mais oito 

senadores além dos 21 que já contabilizam.  
 
O impeachment só é efetivado se essa for a vontade de dois terços dos senadores, o 

equivalente a 54 parlamentares. Por isso mesmo, a batalha da presidente é conseguir 
ao menos 28 votos, impossibilitando um placar que resulte na sua condenação.  

 
A matemática de aliados de Dilma leva em conta ainda a possibilidade de uma vez 

alcançados os 28 votos, esse número pular para 32 ou 33.  
 
O fenômeno seria explicado por senadores que não prometem seus votos, mas podem 

acompanhar os contrários ao impeachment, caso a estratégia de Dilma tenha sucesso.  
 

Do outro lado da rua, no Palácio do Planalto, a orientação era que ninguém do entorno 
de Temer dessa entrevista ou comentasse o assunto, para evitar "dar palanque" à 
petista. 

 
No início da noite, no entanto, a Presidência da República divulgou nota para rebater 

o que classificou de "falsas acusações de retirada de direitos sociais e previdenciários" 
surgidas durante o julgamento do impeachment de Dilma. 
 

http://noticias.r7.com/brasil/discurso-de-dilma-rebate-acusacoes-mas-tem-pouca-chance-de-reverter-votos-29082016


A nota nega que o governo de Temer esteja discutindo a adoção de idade mínima de 
70 ou 75 anos para os aposentados e afirma ainda que as propostas do governo 
respeitarão direitos e garantias constitucionais. 

 

Governo nega discutir idade mínima de 70 ou 75 anos para aposentadoria 

30/08/2016 – Fonte: R7 
 

O governo do presidente interino Michel Temer negou por meio de nota nesta segunda-
feira que esteja discutindo a adoção de idade mínima de 70 ou 75 anos para os 
aposentados e afirmou que as propostas do governo respeitarão direitos e garantias 

constitucionais. 
 

A nota, divulgada pela Presidência da República para rebater o que classificou de 
"falsas acusações de retirada de direitos sociais e previdenciários" surgidas durante o 
julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, afirma também 

que o governo não cogita privatizar o petróleo da camada do pré-sal, nem revogar a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

Inflação do aluguel sobe menos e contratos com vencimento em setembro 

terão reajuste de 11,49% 

30/08/2016 – Fonte: R7 
 

 
 
O IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado), índice responsável pelo reajuste de 90% 

dos contratos de locação residencial, avançou 0,15% ao longo do mês de agosto, de 
acordo com dados divulgados nesta terça-feira (30), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 
 
Com o resultado de agosto, 0,3 ponto percentual abaixo do registrado em julho, o 

índice de preços acumula alta de 11,49% ao longo dos últimos 12 meses. Esse então 
será o reajuste seguido para os contratos que vencem no próximo mês. Para os 

contratos encerrados em agosto, a variação vigente foi de 11,63%. 
 
Na prática, um contrato de locação no valor de R$ 1.000 mensais terá um aumento 

de R$ 114, passando para R$ 1.114.  
 

O novo valor deve ser válido para o período entre setembro deste ano e agosto de 
2015 ou até o encerramento do contrato. O IGP-M também é utilizado como referência 
para a correção de valores de contratos de energia elétrica. 

 
Em agosto, a alta menos acentuada do índice foi guiada pelo apresentou taxa de 

variação mensal de 0,04% do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), de - 0,36% 
dos Bens Intermediários, de 0,34% das Matérias-Primas Brutas, de 0,4% do IPC 
(Índice de Preços ao Consumidor) e de 0,26% do INCC (Índice Nacional de Custo da 

Construção). 
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Governo Temer pretende criar dois novos tipos de contrato de trabalho 

30/08/2016 – Fonte: R7 
 

Com um contingente de 11,6 milhões de desempregados e 623 mil vagas formais 
fechadas só este ano, a equipe do presidente em exercício Michel Temer estuda formas 

de tornar viáveis duas novas modalidades de contrato de trabalho: o parcial e o 
intermitente. 

 
As propostas fazem parte da reforma trabalhista que será, ao lado da previdenciária, 
uma prioridade da agenda econômica caso o impeachment de Dilma Rousseff seja 

concretizado. 
 

Tanto no trabalho parcial quanto no intermitente, a jornada de trabalho será menor 
do que as 44 horas previstas na legislação atual. Os direitos trabalhistas, como férias 
e 13º salário, seriam calculados de forma proporcional. A diferença entre os dois 

contratos é a regularidade com que o trabalho ocorre. 
 

No contrato parcial, a jornada ocorre em dias e horas previamente definidos. Por 
exemplo, a pessoa poderá trabalhar em um bar somente nos fins de semana. Os 
técnicos acreditam que esse tipo de contrato vai beneficiar principalmente estudantes 

e aposentados que precisem complementar sua renda. 
 

O trabalho intermitente, por sua vez, é acionado pelo empregador conforme a 
necessidade. Um técnico do governo exemplifica: o dono de um buffet pode ter um 
vínculo desse tipo com uma equipe de garçons e cozinheiros. Nos fins de semana em 

que houver festa, os trabalhadores são chamados.  
 

Quando não houver, o empresário não terá custo. O contrato parcial de trabalho já 
existe na legislação, mas a regulamentação é considerada ruim, o que gera 
insegurança para o empregador. Por isso, é pouco utilizado. A ideia é aperfeiçoar a 

legislação. 
 

"O que me preocupa é que estamos num momento de desemprego elevado, de 
economia baixa, e a área empresarial pressiona para o governo colocar na pauta 
medidas para diminuir os custos, entre aspas, que nós consideramos investimento", 

disse o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah. 
 

Já para o pesquisador do (Ibre-FGV) Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas) Bruno Ottoni, as regras do País contribuem para aumentar a 
informalidade e o desemprego. "O mercado de trabalho brasileiro é extremamente 

rígido e isso acaba gerando distorções." 
 

Ele ressaltou não conhecer as propostas do governo para o trabalho parcial e o 
intermitente. "Pela experiência internacional, a flexibilização tem efeitos positivos. Só 

é preciso estudar a natureza dessa flexibilização, pois os trabalhadores temem perder 
força." 
 

À frente de uma central que tem em sua base principalmente empregados dos setores 
de comércio e serviços, Patah disse ter disposição para discutir o trabalho parcial, 

principalmente para jovens e aposentados. No entanto, ele quer garantir que nenhum 
empregado nessa categoria receba menos do que um salário mínimo. 
 

Terceirização 
Representantes das centrais sindicais estarão nesta terça-feira, 30, com o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) para discutir a pauta de projetos em tramitação 
na área trabalhista. Patah está preocupado particularmente com o projeto que 
regulamenta o trabalho terceirizado. 

 

http://noticias.r7.com/brasil/governo-temer-pretende-criar-dois-novos-tipos-de-contrato-de-trabalho-30082016


"Do jeito que está, todo trabalhador poderá ser terceirizado", disse. O governo Temer 
ainda não tem posição sobre essa questão. Por enquanto, a ordem é deixar o 
Legislativo discutir e votar como achar mais adequado. 

 

Desemprego fica em 11,6% no trimestre encerrado em julho 

30/08/2016 – Fonte: G1 
 

 
 
O desemprego ficou em 11,6% no trimestre encerrado em julho, segundo dados 

divulgados nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Considerando todos os trimestres, a taxa é a maior da série histórica, que 

teve início em 2012. 
 
No trimestre encerrado no mesmo período de 2015, o índice havia atingido 8,6% e no 

trimestre anterior, de fevereiro a abril deste ano, a taxa ficou em 11,2%. 
 

De maio a julho, a pesquisa estima que havia 11,8 milhões de pessoas desocupadas - 
o maior número desde o início da série. Na comparação com o mesmo trimestre de 
2015, o aumento foi de 37,4%. Já em relação ao trimestre de fevereiro a abril de 

2016, o contingente cresceu 3,8%. 
 

Por outro lado, a população ocupada estimada ficou em 90,5 milhões. Diante do 
mesmo período de 2015, foi registrada uma queda 1,8% e frente aos três meses 
anteriores, houve estabilidade. 

 
Desses trabalhadores empregados, 34,3 milhões tinham carteira assinada. Na 

comparação anual, o recuo é de 3,9% e na trimestral, não houve variação significativa, 
segundo o IBGE. 

 
Com o aumento do desemprego, caiu o rendimento médio dos trabalhadores, que ficou 
em R$ 1.985. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a renda caiu 3% e 

sobre o período de fevereiro a abril, registrou estabilidade. 
 

Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes, segundo o IBGE 

30/08/2016 – Fonte: G1 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta terça-feira (30), 
no "Diário Oficial da União", a estimativa da população brasileira, na qual aponta que 

o Brasil tem 206.081.432 habitantes. Em agosto de 2015, o mesmo levantamento 
estimou a população, à época, em 204.450.649. 
 

O estado de São Paulo é o mais populoso, com 44.749.699. O estado com a menor 
população é Roraima, que tem 514.229 habitantes. 

 
Veja abaixo a população de cada estado e do Distrito Federal, segundo o IBGE: 
Rondônia: 1.787.279 

Acre: 816.687 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/desemprego-fica-em-116-no-trimestre-encerrado-em-julho.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/brasil-tem-mais-de-206-milhoes-de-habitantes-segundo-o-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/brasil-tem-204-milhoes-de-habitantes-segundo-o-ibge.html


Amazonas: 4.001.667 
Roraima: 514.229 
Pará: 8.272.724 

Amapá: 782.295 
Tocantins: 1.532.902 

Maranhão: 6.954.036 
Piauí: 3.212.180 

Ceará: 8.963.663 
Rio Grande do Norte: 3.474.998 
Paraíba: 3.999.415 

Pernambuco: 9.410.336 
Alagoas: 3.358.963 

Sergipe: 2.265.779 
Bahia: 15.276.566 
Minas Gerais: 20.997.560 

Espírito Santo: 3.973.697 
Rio de Janeiro: 16.635.996 

São Paulo: 44.749.699 
Paraná:  11.242.720 
Santa Catarina: 6.910.553 

Rio Grande do Sul: 11.286.500 
Mato Grosso do Sul: 2.682.386 

Mato Grosso: 3.305.531 
Goiás: 6.695.855 
Distrito Federal: 2.977.216 

 

Valor de mercado das empresas brasileiras cresce 53,76% em 2016 

30/08/2016 – Fonte: G1 
 
O valor de mercado de 276 empresas de capital aberto brasileiras cresceu 53,76% do 

final de 2015 até o dia 25 de agosto deste ano, passando de US$ 465,5 bilhões para 
US$ 715,7 bilhões, segundo levantamento da Economatica. 

 
A bolsa que teve o menor crescimento de valor de mercado em 2016 entre as seis da 
América Latina foi a México. No mesmo período, a alta foi de apenas 1,46%. 

 
O crescimento do valor de mercado das empresas dos Estados Unidos em 2016 é 

próximo ao valor de mercado de todas as 666 empresas da América Latina no dia 31 
de dezembro de 2015. Isto significa que o valor de mercado das empresas dos USA 
cresceu o equivalente aos seis mercados do bloco, juntos. 

 

Número de empresas inadimplentes aumenta 11% em julho 

30/08/2016 – Fonte: G1 
 

O número de empresas com contas em atraso subiu 11,61% em julho na comparação 
com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira 
(29) pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL). 
 

Foi a menor alta anual desde setembro de 2015, quando houve crescimento de 9,89%. 
Já em relação a maio, houve alta de 1,27% no número de empresas com contas em 
atraso.  

 
No mês anterior, a pesquisa havia registrado queda de 0,71% na inadimplência, no 

priumeiro recuo mensal também desde setembro de 2015, quando houve dominuição 
de 0,02%. 
 

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/08/valor-de-mercado-das-empresas-brasileiras-cresce-5376-em-2016.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/numero-de-empresas-inadimplentes-aumenta-11-em-julho.html


 
 
As entidades destacam que o número de empresas devedoras ainda é alto, mas 
acrescentam que o aumento vem desacelerando há 4 meses. “O resultado de julho 

representa a quarta desaceleração consecutiva do indicador, ainda que este continue 
crescendo de forma bastante significativa em relação à série histórica como um todo, 

o que reflete as dificuldades econômicas enfrentadas no país”, disse em nota o 
presidente da CNDL, Honório Pinheiro. “ 
 

Para o, o crescimento da taxa de inadimplência demonstra o quanto o aprofundamento 
da recessão, que somente agora parece começar a ceder, afetou as empresas. “A alta 

da inadimplência observada entre as empresas é um duro reflexo do cenário que limita 
o crédito e engessa o crescimento das pessoas jurídicas”, acrescenta o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro. 

 
O setor credor de serviços, que engloba os bancos e financeiras, lidera a participação 

no total de dívidas em atraso das empresas – ou seja, representam a maior parte dos 
credores para quem as empresas e pessoas estão devendo. Esse setor concentra mais 
da metade das dívidas. Em seguida, o segundo maior credor é o setor de comércio. 

 

Copel eleita a melhor distribuidora 

30/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

Pela quarta vez nos últimos seis anos, a Copel foi eleita a melhor distribuidora de 
energia da América Latina. O anúncio foi feito ontem, em Assunção, no Paraguai, 
durante seminário internacional promovido pela Comissão de Integração Energética 

Regional (CIER), que concede a premiação anualmente. 
 

Além da conquista, a Copel também foi reconhecida pelo cliente como benchmark em 
honestidade, condições de trabalho e referência em levar energia às regiões que 
atende.  

 
A entrega do Prêmio de Qualidade será realizada durante a 51ª Reunião de Altos 

Executivos da CIER, que ocorre de 3 a 5 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na 
Bolívia. 
 

Realizado desde 2003, o Prêmio de Qualidade da CIER adota a mesma metodologia da 
Pesquisa da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia (Abradee), que 

também reconheceu a Copel em 2016 como a melhor distribuidora do Brasil na 
avaliação do cliente. Em 2011, 2012 e 2014 a Copel também havia conquistado o ouro.  
 

Em 2013 e 2015, a Companhia ficou em terceiro e segundo lugares, respectivamente. 
A avaliação é feita com base na satisfação dos consumidores, que respondem a um 

questionário com perguntas sobre diferentes áreas de atuação das companhias, como 
fornecimento de energia, informação e comunicação, atendimento ao cliente, conta de 
luz e imagem da empresa. 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/461979/copel-eleita-a-melhor-distribuidora


Preço mínimo cobrado pela gasolina tem alta em Curitiba 

30/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 

  
 
Motoristas de Curitiba estranharam o valor cobrado pelo litro da gasolina comum em 

postos da Capital desde ontem. O valor oscilava entre R$ 3,57 a R$ 3,69. Para estes 
consumidores habituados a pagar bem menos nas últimas semanas, ficou a certeza 
de que houve aumento do combustível.  

 
É certo que estes postos realmente reajustaram seus preços, contudo, ainda estão 

dentro da faixa de preços da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis (ANP).  
 

A última pesquisa de preços da ANP em postos de Curitiba vai de 21 a 27 de agosto, 
com coleta feita no dia 23. Nesta pesquisa, o valor médio cobrado na Capital era de 

R$ 3,43 — sendo o valor mínimo encontrado de R$ 3,260 e o máximo de R$ 3,69. O 
preço máximo do litro da gasolina não é tabelado, por isso cada posto define quanto 
vai cobrar na bomba. 

 
Em Curitiba, o que teve alta no mês de agosto foi o preço mínimo da gasolina. Ainda 

segundo as pesquisas da ANP, o preço mínimo no mês de agosto chegou a R$ 3,180 
o litro, contra os R$ 3,260 na última semana. Já o preço máximo de R$ 3,69 é 

encontrado desde o mês de julho. 
 
Para quem pretende economizar ao encher o tanque, a dica continua sendo pesquisar 

os preços nos postos — levando em conta o custo-benefício, lógico. 
 

GM escolhe airbag barato e mergulha em crise após acidentes e mortes 

30/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
No final dos anos 1990, a General Motors recebeu uma oferta inesperada e 
convincente. Uma fornecedora japonesa pouco conhecida, a Takata, havia projetado 

um airbag muito mais barato para automóveis.  
 

A GM procurou sua fornecedora de airbags —a Autoliv, uma empresa sueco-
americana— e pediu que ela desenvolvesse um produto com o mesmo custo da nova 
oferta, ou correria o risco de perder a montadora como cliente, de acordo com Linda 

Rink, que era cientista sênior na Autoliv e atendia a conta da GM no período.  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/461977/preco-minimo-cobrado-pela-gasolina-tem-alta-em-curitiba
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Mas quando os cientistas da Autoliv estudaram o projeto da Takata, descobriram que 
ele dependia de um composto perigosamente volátil em seu "inflater", uma peça 
crucial que causa a expansão do airbag.  

 
"Nós dissemos que não havia como fazer o que eles estavam pedindo, e que não 

usaríamos aquele composto", disse Robert Taylor, químico-chefe da Autoliv até 2010.  
Hoje, aquele composto tem posição central no maior recall por motivos de segurança 

na história da indústria automobilística.  
 
Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 100 saíram feridas de acidentes 

envolvendo o "inflater" defeituoso produzido pela Takata, nos Estados Unidos. Mais de 
100 milhões de airbags produzidos pela empresa estão instalados em automóveis 

fabricados pela General Motors e 16 outras montadoras nos Estados Unidos.  
 
Os detalhes do processo decisório da GM quase 20 anos atrás, que não haviam sido 

revelados anteriormente, sugerem que a busca por uma economia de alguns dólares 
por airbag levou ao comprometimento de um dispositivo de segurança essencial, 

resultando em mortes de passageiros.  
 
As constatações também indicam que as montadoras desempenharam papel muito 

mais ativo do que era conhecido, no prelúdio da crise. Em lugar de serem vítimas de 
erros da Takata, elas pressionaram seus fornecedores a cortar custos antes e acima 

de tudo.  
 

 

 
 

 
 
 

 
Linda Rink era cientista-sênior da companhia Autoliv, que fornecia airbag para a General Motors 

 

"A General Motors nos informou que compraria o 'inflater' da Takata a não ser que 
produzíssemos uma versão mais barata", disse Rink. A equipe dela foi informada de 

que os "inflaters" da Takata eram até 30% mais baratos por módulo, ela acrescentou, 
o que representaria economia de alguns dólares por airbag. "Isso gerou um grande 
pânico, sobre como poderíamos continuar a competir." 

  
Tom Wilkinson, porta-voz da GM, que foi reorganizada como uma nova empresa depois 

de pedir concordata em 2009, disse que a discussão sobre a Takata "aconteceu duas 
décadas atrás, entre a velha GM e um fornecedor", e, portanto, não seria apropriado 
comentar.  

 
"Sabíamos que a GM estava obtendo 'inflaters' de baixo custo de outros fornecedores", 

disse Chris Hock, antigo membro da equipe de Taylor, que deixou a Autoliv em abril. 
"Era um caminho perigoso."  
 

Mesmo diante do recall recorde, de acidentes fatais e de pesquisas que criticam o 
nitrato de amônio, a Takata continua a fabricar airbags usando o composto —e as 

montadoras continuam a comprá-los. Os airbags aparecem em modelos 2016 de sete 
montadoras de automóveis, e também estão sendo instalados em carros envolvidos 
no recall, para substituir os modelos anteriores.  

 
A Takata afirmou em comunicado que tomou medidas para proteger o nitrato de 

amônio que usa contra mudanças de temperatura, as quais, em companhia da 
umidade, são os principais fatores causadores de volatilidade.  



A fabricante também afirmou estar estudando 'inflaters' com um agente de secagem, 
"a fim de compreender e quantificar melhor sua vida útil", em um projeto conjunto 
com as autoridades de segurança automobilística e algumas montadoras.  

 
'VIROU ESTILHAÇOS'  

Uma geração anterior de airbags fornecidos à Nissan exibia o problema de força 
excessiva de ativação. Esse modelo de airbag foi vinculado a pelo menos 40 casos de 

lesões oculares nos anos 90.  
 
A Takata começou a testar propelentes alternativos. Mas em 1997 sua fábrica de 

"inflaters" em Moses Lake, no Estado de Washington, foi abalada por uma série de 
explosões que destruíram equipamentos e reduziram severamente a produção, de 

acordo com solicitações de cobertura de seguros apresentadas pela companhia 
naquele momento.  
 

Depois do acidente, a Takata se viu forçada a comprar "inflaters" de concorrentes e 
despachá-los por via aérea para montadoras em todo o território norte-americano. As 

operações da companhia nos Estados Unidos começaram a enfrentar dificuldades para 
"manter a viabilidade corporativa", afirmou a Takata em um processo contra sua 
seguradora.  

 
Foi diante desse panorama difícil que a Takata decidiu adotar o novo composto, o 

nitrato de amônio, como componente mais barato para seus inflaters, de acordo com 
antigos funcionários da empresa.  
 

Mark Lillie, que trabalhou como engenheiro na Takata, disse ao "New York Times" em 
2014 que considerações de custo levaram a fornecedora a usar o composto, a despeito 

dos riscos a ele associados. Lillie expressou preocupação quanto ao risco no final dos 
anos 90, mas suas preocupações foram desconsideradas.  
 

Mais ou menos ao mesmo tempo, a equipe da Autoliv foi solicitada a estudar o projeto 
da Takata. Taylor, o químico-chefe da Autoliv, disse que sua equipe reconheceu de 

imediato os riscos causados pelo nitrato de amônio.  
 
"Nós desmantelamos os airbags da Takata, analisamos todo o combustível, 

identificamos todos os ingredientes", ele disse. A lição aprendida, afirmou Taylor, foi 
a de que quando o airbag era acionado, "o gás era gerado tão rápido que explodia o 

'inflater'".  
 
Hock, antigo membro da equipe de Taylor, diz que recorda ter executado testes com 

um modelo de inflater acionado por nitrato de amônio que produziram resultados 
explosivos e abalaram a equipe. "Quando o acendemos, ele destruiu totalmente a 

peça", disse o cientista. "Ela virou estilhaços".  
 

Os antigos cientistas da Autoliv disseram que o veredicto contra o nitrato de amônio 
era irrefutável, a ponto de, pelo que sabem, a Autoliv ter alertado outras montadoras 
quanto ao perigo.  

 
Um porta-voz da Autoliv se recusou a comentar sobre o relacionamento entre a 

empresa e seus clientes automotivos, que na época incluíam Chrysler, Ford, Honda, 
Mazda, Mitsubishi e Toyota. Todas essas montadoras começaram a usar airbags da 
Takata entre o começo e a metade dos anos 2000.  

 
"Não havia entendimento pelo setor, no final dos anos 90", de que propelentes, ou 

explosivos, de nitrato de amônio representavam risco, disse Matt Sloutscher, porta-
voz da Honda, em declaração encaminhada via e-mail.  
 

 



As preocupações da Autoliv tinham sustentação de diversas pesquisas conhecidas. 
Estudos de ampla circulação, alguns dos quais realizados décadas antes, alertavam 
sobre as propriedades traiçoeiras do nitrato de amônio, que pode se decompor quando 

exposto a umidade ou mudanças de temperatura - fatores vitais, de acordo com as 
autoridades regulatórias federais norte-americanas, no caso dos airbags Takata 

defeituosos.  
 

"Alguns dos piores acidentes industriais, no plano internacional, envolvem nitrato de 
amônio", afirmou Luigi De Luca, acadêmico italiano e especialista respeitado em 
propelentes sólidos para foguetes, em um e-mail.  

 
Em uma apresentação em 2003, um especialista em propelentes da TRW, que também 

produziu airbags com nitrato de amônio por diversos anos no começo da década de 
2000, delineou o que definiu como "questões bem conhecidas" quanto ao uso do 
composto, alertando sobre "condições que estimulam uma resposta explosiva". O 

especialista, Harold Blomquist, disse que a resposta explosiva poderia ser deflagrada 
por umidade e por oscilações de temperatura.  

 
Para tornar os inflaters seguros, a TRW adotou diversas práticas, de acordo com a 
apresentação de Blomquist e um porta-voz da empresa. Ela congelava seu nitrato de 

amônio a seco, para protegê-lo contra umidade no processo de fabricação. Equipava 
seus inflaters com uma válvula para liberar pressão a fim de prevenir pressurização 

excessiva do composto. E usava técnicas avançadas de soldagem a fim de manter os 
inflaters hermeticamente selados.  
 

Essas salvaguardas, porém, não ofereciam bom custo/benefício, e a companhia optou 
por deixar de usar o nitrato de amônio, em 2006. (Tanto a Autoliv quanto a TRW agora 

usam um propelente baseado em nitrato de guanidina, um composto menos sensível 
à umidade e oscilações de temperatura.)  
 

Os perigos associados ao nitrato de amônio às vezes dificultavam a obtenção de 
fornecedores pela Takata. Um memorando interno da Mississipi Chemical Corporation, 

uma fornecedora de fertilizantes, afirma que negociações iniciais para a venda de 
nitrato de amônio à Takata haviam fracassado por questões de responsabilidade 
judicial. Uma anotação manuscrita no memorando instruía: "Enviar carta alertando-os 

do risco de explosão".  
 

FRACASSO DA AUTORREGULAÇÃO  
O projeto e as especificações de desempenho de airbags são definidos por uma 
organização de montadoras, com pouco envolvimento das autoridades de segurança. 

Em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, a Takata insistiu em que as 
especificações das montadoras não haviam antecipado os problemas causados pela 

exposição a umidade e calor ao longo de muitos anos.  
 

Mas uma revisão do "New York Times" quanto às especificações de projeto e 
desempenho preparadas pela organização demonstra que a indústria automobilística 
expressou preocupação sobre o risco do nitrato de amônio mais de uma década atrás.  

Uma atualização das especificações divulgada em 2004 apontava para os inflaters de 
nitrato de amônio e requeria que fossem submetidos a "avaliação adicional de 

estabilidade".  
 
As especificações da organização, conhecida como Conselho de Pesquisa Automotiva 

dos Estados Unidos, mostram compreensão clara sobre os efeitos prejudiciais da 
umidade e temperatura sobre os airbags explosivos. Os inflaters teriam de ser 

avaliados para determinar "sua resistência ao envelhecimento por temperatura em um 
ambiente de alta umidade", as especificações dispõem.  
 

 



O problema, ao que parece, é que ninguém cuidou que as especificações fossem 
seguidas.  
 

A atualização das especificações foi divulgada quatro anos antes que a Honda, a 
montadora mais afetada pelos airbags defeituosos, começasse a fazer recalls, em 

2008. Foi só em 2013 que outras montadoras começaram a recolher carros equipados 
com os airbags em questão. Até hoje, 64 milhões de airbags defeituosos foram 

sujeitados a recalls.  
 
A falta de fiscalização quanto às especificações está relacionada à estrutura de 

autorregulação sob a qual funciona a indústria automobilística dos Estados Unidos. 
Joan Claybrook, antiga administradora da Administração Nacional da Segurança do 

Tráfego Rodoviário, disse que embora a agência federal talvez devesse ter se envolvido 
mais, o sistema confia às montadoras o trabalho de garantir que os padrões básicos 
de segurança sejam cumpridos.  

 
"As montadoras de automóveis desempenham um papel importante", ela disse. 

"Precisam se envolver com seus fornecedores de modo muito detalhado".  
 
Um antigo engenheiro da Takata que falou ao "New York Times" e que recentemente 

depôs como testemunha da Honda em uma disputa judicial com a Takata, revelou com 
que facilidade a fornecedora evitava detecção, ao levar seus airbags defeituosos ao 

mercado.  
 
Operários de uma fábrica da Takata em LaGrange, Geórgia, que foi fechada 

posteriormente, manipulavam testes para determinar se os airbags estavam 
hermeticamente selados, disse o antigo funcionário, que ainda trabalha na indústria 

automotiva e falou sob a condição de que seu nome não fosse revelado. O depoimento 
dele no processo ainda não foi divulgado publicamente.  
 

Os testes envolviam inserir um pequeno volume de gás hélio nos inflaters, que depois 
eram submetidos a um vácuo. Se hélio demais fosse detectado fora do inflater, isso 

significaria um vazamento, e que o inflater era defeituoso e deveria ser descartado.  
 
Mas os operários da fábrica de LaGrange testavam repetidamente os inflaters 

defeituosos, a fim de esvaziá-los de hélio. Quando o hélio se esgotava, os inflaters 
eram aprovados no teste, de acordo com o engenheiro. Os operários então conferiam 

novos identificadores de código de barra aos inflaters, para evitar que os testes 
repetidos fossem flagrados.  
 

O engenheiro disse ter questionado seus chefes na Takata em 2001 sobre a 
manipulação dos testes, mas que havia recebido a ordem de "não participar mais de 

reuniões". Ele deixou a empresa naquele mesmo ano.  
 

Governo quer passar para estatais despesas com dragagem em portos 

30/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O Ministério dos Transportes quer passar para as estatais que administram portos no 
país o custo de fazer a dragagem dos canais de acesso dos terminais, despesa que 

atualmente é bancada pelo governo federal.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1808267-governo-quer-passar-para-estatais-despesas-com-dragagem-em-portos.shtml


A estimativa é que até o próximo ano o Tesouro Nacional gaste cerca de R$ 1 bilhão 
com o serviço, considerado essencial para o funcionamento dos portos.  
A conta é salgada porque muitas vezes o governo é obrigado a fazer contratos 

emergenciais para retirar o excesso de areia que se acumula nos canais e impede a 
entrada de navios de maior porte.  

 
Em Santos, por exemplo, uma empresa está cuidando da dragagem temporariamente, 

enquanto a administradora do porto finaliza a licitação que irá contratar o serviço por 
12 meses.  
 

O governo federal pretende eliminar os contratos de curto prazo ou emergenciais e 
passar a fazer acordos de maior prazo, o que já é adotado pelos portos privados.  

 
O Ministério dos Transportes trabalha num modelo para esse tipo de contrato, mas 
terá que resolver, antes, um outro problema: sanear as finanças das companhias 

Docas, estatais que administram os portos, para que elas possam bancar esse custo.  
 

As sete companhias Docas administradas pelo governo federal tiveram um prejuízo de 
R$ 594 milhões em 2015. As duas maiores, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
perderam R$ 95 milhões e R$ 465 milhões, respectivamente.  

 
A queda no movimento de importação, principalmente de contêineres, é o principal 

motivo para o prejuízo.  
 
PRIVATIZAÇÃO  

Como estão sempre em dificuldades financeiras e têm passivos bilionários, essas 
companhias são socorridas pelo governo federal.  

 
Só em 2014 e 2015 o governo fez aportes de R$ 580 milhões. O setor privado, que 
depende das unidades públicas, defende a privatização dessas empresas para 

melhorar a gestão dos portos do país.  
 

O governo da presidente afastada, Dilma Rousseff, decidiu não privatizar, mas 
anunciou em 2012 que reformularia essas empresas para que elas pudessem ter uma 
gestão profissional. Os resultados, entretanto, não foram satisfatórios.  

 
ASSOREAMENTO  

Como dependem do caixa federal, nem sempre os recursos chegam para as estatais 
no momento adequado para executar as obras. Licitações também são contestadas, e 
há casos em que o canal fica sem a manutenção, causando assoreamento.  

 
Com isso, a capacidade de transporte dos navios é reduzida, o que causa prejuízo. 

Cada metro a menos de profundidade significa menos 700 contêineres num navio. 
 

Etanol perde participação no consumo de combustíveis em 2016 

30/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A participação do etanol hidratado no consumo de combustíveis caiu neste ano em 
relação a 2015. Em julho, o percentual recuou para 21,1% do consumo dentro do ciclo 

Otto (etanol e gasolina), ante 24,1% em igual mês do ano passado.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2016/08/1808261-etanol-perde-participacao-no-consumo-de-combustiveis-em-2016.shtml


A desaceleração econômica fez o consumo de combustível cair 3,3% no ano, pesando 
mais sobre o etanol hidratado do que sobre a gasolina.  
 

O consumo do hidratado, que era de 1,55 bilhão de litros em julho de 2015 –e chegou 
a atingir 1,75 bilhão em outubro–, ficou em 1,31 bilhão no mês passado. A queda foi 

de 15,5%. Já o consumo de gasolina ficou estável. 
 

Esse recuo só não foi maior porque os Estados que adotam uma tributação diferenciada 
para o álcool tiveram quedas menores. É o caso de São Paulo, cuja desaceleração do 
consumo foi de 7% nesta safra, bem abaixo da média do país.  

 
No mês passado, o consumo de etanol apresentou recuperação na comparação com 

junho ao subir 4%, conforme dados da ANP.  
 
PREÇOS  

A principal razão para a participação menor do hidratado são os preços.  
 

O litro de etanol hidrata- do sai da porta das usinas, neste mês, com alta de 32% em 
relação aos valores de um ano atrás, conforme acompanhamento do Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada).  

 
Esse recuo de consumo mostra que, apesar dos pontos positivos da utilização do 

derivado de cana, o preço é o que interfere na decisão da maioria dos consumidores.  
Mas isso não vale só para os consumidores.  
 

As usinas também optaram por uma oferta maior de açúcar neste ano. Enquanto a 
produção de etanol hidratado caiu 1,3% nesta safra (abril a julho), a de açúcar subiu 

26,1% na região centro-sul, conforme dados da Unica (União da Indústria da Cana-
de-Açúcar).  
 

O cenário deste ano, devido à oferta mundial de açúcar menor do que a demanda, é 
bem diferente. As negociações do produto estão com preços acima de 20 centavos de 

dólar por libra-peso em Nova York, o dobro dos de há um ano.  
 
TRATOR MOVIDO A BIOMETANO  

Em até cinco anos, os produtores agrícolas fecharão mais um círculo de produção e de 
custos dentro da própria porteira da fazenda.  

 
Deverá entrar em operação comercial um trator movido a biometano, um combustível 
limpo e sustentável.  

 
Por ora um protótipo, o trator está sendo desenvolvido pela New Holland e será testado 

pela Itaipu Binacional.  
 

O combustível para o novo trator poderá ser feito pelo próprio produtor, utilizando 
dejetos de animais ou restos de biomassa.  
 

Com um biodigestor, o agricultor poderá produzir biogás bruto, que, após filtrado, 
passa a ser biometano.  

 
Além de produzir o próprio combustível, o produtor poderá utilizar os resíduos sólidos 
que resultam dessa operação na própria lavoura.  

 
O preço desse trator ainda não foi definido e deverá levar em consideração os 

resultados dos testes finais.  
 
 

 
 



BMW começa a montar X4 no Brasil 

30/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A BMW anunciou a produção do sexto modelo em sua fábrica brasileira: o X4 começa 

a ser montado esta semana em Araquari (SC), juntando-se na mesma linha ao Série 
1, Série 3, X1, X3 e ao Mini Countryman.  
 

O SUV – ou SAC, de Sport Activity Coupé, como a fabricante denomina o veículo – que 
passa a ser montado aqui será exatamente igual ao que vinha sendo importado da 

planta da BMW nos Estados Unidos, inclusive no preço, de quase R$ 300 mil na versão 
mais barata.  
 

Ainda assim, com a fabricação nacional a expectativa é de aumentar expressivamente 
em 50% as vendas do X4 no Brasil, das atuais 30 para 45 unidades por mês.  

 
“O crescimento é esperado porque tínhamos limitação de importação, a planta dos 
Estados Unidos trabalha no limite, e aqui não teremos mais esse limite”, explica Helder 

Boavida, presidente do BMW Group Brasil. 
 

 Por aqui o X4, um crossover de porte médio, tem concorrentes como Volvo XC60, 
Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan e Land Rover Discovery. Só uma versão do SUV 
(ou SAC) a gasolina será montada em Araquari, a xDrive 28i, 2.0 de 245 cv, que 

atualmente responde por 80% das vendas do modelo no País, e a 35i M Sport de 306 
cv segue sendo importada.  

 
Por enquanto, o X4 será produzido apenas para o mercado brasileiro, sem planos de 
exportação, e não há no horizonte projeto de motorização flex bicombustível gasolina-

etanol – como já acontece com o Série 3 e X1.  
 

Sobre o preço, Boavida esclarece: “Precisamos manter o mesmo valor para poder ter 
aqui a mesma margem que praticamos em outros países”. Ele admite, no entanto, que 
o X4 importado “não estava sendo vendido com prejuízo, mas a margem e 

rentabilidade estava muito longe da aplicada usualmente pela marca globalmente”.  
 

Segundo o executivo, não houve investimento adicional para fazer o X4 no País, pois 
a montagem local do modelo já estaria prevista no programa anunciado em outubro 

de 2012, quando a BMW confirmou a construção da fábrica de Araquari.  
 
Em números exatos, a fabricante informa que o aporte na operação brasileira é de € 

256 milhões de 2013 a 2017. De lá para cá, o valor divulgado cresceu € 56 milhões, 
já que na época o montante informado pela BMW era de € 200 milhões.  

 
MERCADO EM DECLÍNIO 
“O mercado brasileiro agora está abaixo do que prevíamos quando planejamos a 

construção da fábrica, mas acreditamos que volta a crescer e por isso continuamos a 
investir. Fazer aqui mais um carro reforça a nossa confiança no País”, afirma Boavida.  

 
A projeção da BMW é que as vendas de automóveis no Brasil este ano devem ficar 
abaixo de 2 milhões de unidades, “algo como 1,9 milhão”, e que o segmento premium 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24533/bmw-comeca-a-montar-x4-no-brasil


deve cair cerca de 20% em comparação com 2015, para perto de 47 mil carros. “A 
BMW deve acompanhar esse mesmo ritmo”, diz.  
 

Com 6,4 mil emplacamentos de janeiro a julho, a participação da BMW no segmento 
é de 26,4%, praticamente igual à verificada ao fim do ano passado, ficando ainda atrás 

da Audi mas à frente da Mercedes-Benz. “Aumentar o market share não é nosso 
objetivo principal. Trabalhando em modo crise a prioridade é manter o cliente satisfeito 

e preservar a rentabilidade”, pondera Boavida.  
 
PRODUÇÃO FLEXÍVEL E PEQUENA 

Trabalhando em um turno, previsão é que a fábrica brasileira alcance a produção de 
16 mil unidades este ano, em boa medida ajudada pelo contrato de exportação de 10 

mil X1 para os Estados Unidos – os embarques começaram em julho e prosseguem 
até o fim do primeiro trimestre de 2017. Com isso foram abertos 300 postos de 
trabalho temporários, que se somaram aos 700 empregados contratados na planta 

catarinense.  
 

“A produção do BMW X4 demonstra a flexibilidade e adaptabilidade da fábrica de 
Araquari, possibilitando a produção de diferentes modelos em um mesmo local”, 
destacou Carsten Stöcker, vice-presidente sênior do BMW Group Brasil responsável 

pela planta.  
 

Dois anos após sua inauguração, todas as áreas de produção da unidade estão 
operacionais, incluindo soldagem de carroceria, pintura e montagem final. As partes 
estampadas, motores, transmissões e boa parte dos componentes seguem sendo 

importados.  
 

O baixo volume de produção contribuiu para que o processo de nacionalização 
avançasse pouco desde a inauguração. Apenas bancos (Lear) e alguns componentes 
de carroceria (Magna Cosma) são comprados de fornecedores instalados no Brasil. “À 

medida que a economia avançar estamos com a antena ligada para aproveitar outras 
oportunidades para aumentar a nacionalização”, diz Gleide Souza, diretora de relações 

governamentais e corporativas da empresa.  
 
Ela lembra que uma dessas oportunidades é o início da produção no País anunciado 

pela Pirelli de pneus run flat, que continuam rodando mesmo furados e são 
equipamento standard de todos os BMW. 

 

Cofipe assume antiga Vetelli de São Bernardo 

30/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

A rede de revendas Iveco Cofipe assumiu a operação da loja Vetelli em São Bernardo 
do Campo. Com esta são agora três concessionárias Cofipe Iveco, todas no Estado de 
São Paulo. As outras na cidade de São Paulo e em Guarulhos. A mudança faz parte da 

reestruturação da rede Iveco, que tem atualmente 75 pontos de venda.  
 

“Essa iniciativa inclui a chegada de novos parceiros, como a Autoviva, no Espírito 
Santo, a Socel, em Natal, e a renovação de pontos estratégicos para a marca, como 
no Estado de São Paulo", afirma o responsável pela rede Iveco América Latina, Marcelo 

Assis.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24532/cofipe-assume-antiga-vetelli-de-sao-bernardo


Como outras fabricantes de veículos comerciais, a Iveco enfrenta um momento 
bastante difícil. Os licenciamentos de caminhões Iveco de janeiro a julho de 2016 
registraram queda de 41,6% ante o mesmo período do ano passado. E os 

emplacamentos de chassis para ônibus da marca recuaram 48,1%.  
 

Mercedes-Benz traz linha 2017 dos cupês CLA 

30/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Mercedes-Benz está trazendo da Hungria quatro versões do cupê CLA 2017. A linha 

atualizada recebeu mudanças de estilo que incluem novos para-choques e alterações 
também na grade dianteira e no desenho das rodas. Os carros já estão chegando à 
rede com preços entre R$ 156,9 mil e R$ 338,9 mil. 

 
Por dentro a Mercedes adotou novos revestimentos, mudou o painel e alguns 

controles. As duas versões mais acessíveis, CLA 200 ff Urban e CLA 200 ff Vision, 
recebem motor 1.6 turbo flex com 156 cavalos, câmbio automático de dupla 
embreagem com sete marchas e aceleram de zero a 100 km/h em 7,9 segundos. A 

velocidade máxima é de 230 km/h. 
 

O CLA 250 Sport 4Matic, com tração integral permanente, utiliza um 2.0 turbo a 
gasolina de 211 cv, faz o zero a 100 em 6,5 segundos e atinge 240 km/h. A versão 
mais potente e completa, CLA 45 AMG 4Matic, também com tração integral, recebe 

um 2.0 turbo ainda mais potente, de 381 cv. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre 
em 4,2 segundos e o carro atinge 250 km/h. Em todos eles a velocidade máxima é 

limitada eletronicamente.  
 
As duas versões flex e o CLA 250 Sport 4Matic têm rodas de 18 polegadas. No AMG 

são 19 polegadas. A Mercedes aplicou no centro do painel uma tela de oito polegadas 
a partir da versão Vision, que inclui integração Apple CarPlay para smartphones.  

 
Desenvolvido para ser usado no trânsito, o sistema permite comando por voz e 
também funciona com os controles do veículo, como as teclas do volante. Os 

aplicativos desenvolvidos para ele foram criados para evitar distrações. O Apple 
CarPlay é capaz, por exemplo, de ler mensagens de texto e enviar respostas ditadas 

pelo motorista.  
 

As novas versões do CLA são equipadas com faróis de LEDs que emitem luz com cor 
mais próxima à iluminação do dia que a dos faróis de xenônio ou comuns. Os faróis 
baixos de LED, com 34 watts, têm consumo de energia cerca de 70% menor que o de 

faróis convencionais. 
 

 
Veja os preços de cada versão: 
 

CLA 200 ff Urban - R$ 156,9 mil, 
CLA 200 ff Vision - R$ 183,9 mil, 

CLA 250 Sport 4Matic - R$ 223,9 mil, 
CLA 45 AMG 4Matic - R$ 338,9 mil.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24531/mercedes-benz-traz-linha-2017-dos-cupes-cla


Peugeot nomeia seu novo diretor de marketing no Brasil 

30/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Antoine Gaston-Breton é o novo diretor de marketing da Peugeot no Brasil. O executivo 
acaba de assumir o novo cargo que estava em aberto desde julho com a saída de 
Frederico Bataglia para comandar a diretoria comercial da marca no País.  

 
Na empresa há 17 anos, o francês Gaston-Breton acumula larga experiência em 

marketing automotivo com experiência em diferentes mercados, como China, Rússia, 
África e Oriente Médio. 
 

“Tenho grande admiração pelo País e vejo esse momento de transformação de maneira 
positiva, por isso assumo o desafio com muito entusiasmo. A Peugeot conta hoje com 

uma gama de produtos nova e completa, elementos fundamentais para acelerar no 
mercado nacional e se consolidar como uma marca forte e querida pelo consumidor. 
Estou feliz por integrar a equipe brasileira e fazer parte dessa história”, afirma Antoine.  

 
Com 40 anos, Gaston-Breton iniciou sua carreira na Gilbeys of Ireland, na Irlanda, 

onde atuou na gestão de animações promocionais e pré-teste de lançamento de novos 
produtos.  
 

Em 1999, ingressou na filial argentina da Peugeot, como chefe de produto até 2002. 
Entre 2003 e 2005, ao retornar à França, norteou a definição da ferramenta de CRM 

da Marca, atuando diretamente do desenvolvimento das relações com o cliente, 
assumindo, em seguida, as operações da zona de importadores da América Latina.  
 

A partir de 2011, trabalhou na definição da estratégia de imagem de marca e passou 
a coordenar diferentes projetos de marketing e publicidade com as filias da China, 

Rússia e América Latina. Em 2013 assumiu, ainda na França, a direção de marketing 
para os mercados da África e Oriente Médio, com foco na ofensiva digital.  
 

É graduado em Vendas e Estratégia de Marketing pela Escola Superior de Ciências 
Econômicas e Comerciais da França (ESSEC), onde também concluiu seu MBA em 

Marketing e Controle de Gestão. 
 

Autopeças faturam 5% menos no 1º semestre 

30/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
As vendas líquidas nominais do setor de autopeças (com inflação e sem impostos) no 
primeiro semestre foram 5% menores do que as registradas em igual período de 2015. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24529/peugeot-nomeia-seu-novo-diretor-de-marketing-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24527/autopecas-faturam-5-menos-no-1o-semestre


Os negócios com montadoras caíram 10,6%, mas foram em parte compensados com 
o crescimento nas vendas ao mercado de reposição, que avançaram 2,7%, e nas 
exportações, que anotaram alta, em reais, de 2,8%. 

 
Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 

para Veículos Automotores (Sindipeças). 
 

O emprego nacional no setor de autopeças registrou queda de 15,9% no acumulado 
do ano ante o mesmo período de 2015. A capacidade ociosa do setor permanece acima 
de 50%, embora o índice de junho tenha registrado pequena queda, interrompendo 

uma sequência de recordes em março, abril e maio. 
 

Com ajuda da Investe SP, fábrica alemã se instala em Lorena 

30/08/2016 – Fonte: CIMM 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SDECTI), por meio do Investe SP, prestou consultoria para que a empresa alemã AKG 

instalasse sua primeira fábrica na América Latina, na cidade de Lorena. 
 
A unidade vai operar como uma produção autônoma, fabricando trocadores de calor e 

sistemas de arrefecimento. A previsão é de 150 novos empregos nos próximos cinco 
anos. O presidente da AKG falou da importância do estado de São Paulo na economia 

mundial. 
 
"Lorena está no estado brasileiro que possui a melhor infraestrutura do país e também 

está próxima de um grande número de nossos clientes. Com o apoio da Investe São 
Paulo, pudemos inaugurar nossa primeira fábrica na América Latina". 

 
O prefeito da cidade, Fábio Marcondes, agradeceu o apoio do Governo do Estado de 
São Paulo por esse importante passo. "Trabalhamos para que pudéssemos ter este 

importante empreendimento na cidade. Agradeço o grande apoio prestado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, por meio da Investe São Paulo". 

 

Stratasys apresenta nova geração de tecnologia de impressão 3D para as 
indústrias automotiva e aeroespacial 

30/08/2016 – Fonte: CIMM 
  

A Stratasys, empresa de soluções de impressão 3D e manufatura aditiva, anunciou na 
última semana demonstrações da nova geração de tecnologias de fabricação no IMTS 
2016 (International Manufaturing Technology Show), o principal evento voltado à 

produção industrial nas Américas. Os lançamentos integram a visão de negócios da 
Stratasys para a indústria “Shaping What's Next TM” (“Desenhado o futuro”, em uma 

tradução livre em português).  
 

Essa visão, construída sobre a expertise da Stratasys em impressão 3D para a área 
industrial com a tecnologia FDM, responde as demandas por aplicações mais 
desafiadoras para os clientes, atendendo as necessidades dos fabricantes para 

produzir, rapidamente, peças resistentes com tamanhos diversos – desde o apoio de 
braços de um automóvel até o painel interior completo de uma aeronave.  

 
O ecossistema Stratasys de tecnologias aditivas e tradicionais, software de fluxos de 
produção, desenvolvimento de materiais e prestação de serviços profissionais, 

alinhados com necessidades de aplicações específicas de cada indústria, assegura 
melhor qualidade, custos mais baixos e métricas mais precisas enquanto desbloqueiam 

as capacidades da manufatura aditiva para revolucionar a forma como peças são 
projetadas e fabricadas. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14719-com-ajuda-da-investe-sp-fabrica-alema-se-instala-em-lorena
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As demonstrações da Stratasys serão realizadas no IMTS, no estande N-60, no periodo 
de 12 a 17 de setembro, em Chicago, no Estado de Illinóis, Estados Unidos.  
 

Stratasys Infinite-Build 3D Demonstrator Desenvolvido para Produção de 
Peças Grandes para  Indústrias (OEM) e Aplicações de Pós-Venda On-Demand 

A Stratasys Infinite-Build 3D Demonstrator desenvolvida para atender aos requisitos 
das indústrias aeroespaciais, automotivas e de peças termoplásticas leves e 

resistentes, como repetibilidade de propriedades mecânicas.  
 
O Infinite-Build ED Demonstrator tem características que evolucionarão a abordagem 

atual da tecnologia de extrusão FDM, que amplia sua repetibilidade e rendimento. É 
um sistema que transforma o conceito tradicional de impressão 3D, por viabilizar a 

impressão de peças compostas no plano vertical em tamanhos praticamente 
ilimitados. 
 

A Boeing, uma gigante do setor aeroespacial, teve uma influência fundamental na 
definição dos requisitos e especificações para viabilizar o Infinite-Build 3D 

Demonstrator. A solução tem sido utilizada pela Boeing para produção, em baixa 
escala, de peças leves.   
 

A Ford Motor Company também está explorando aplicações de fabricação inovadoras 
com a solução e avaliará a nova tecnologia. A Ford e a Stratasys trabalharão juntas 

para testar e desenvolver novas aplicações para materiais de impressão 3D específicos 
para a área automotiva, que não podiam ser utilizados anteriormente devido à 
limitações de tamanho, permitindo e acelerando o desenvolvimento de produtos 

automotivos inovadores. 
 

Para Darryl Davis, presidente da Boing, "a manufatura aditiva representa uma grande 
oportunidade para a Boeing e seus clientes, por isso nós tomamos a decisão 
estratégica de trabalhar junto com a Stratasys no desenvolvimento dessa tecnologia 

há uma década atrás.  
 

Estamos sempre buscando caminhos para reduzir custos e peso das estruturas das 
aeronaves, ou para reduzir o tempo para prototipagem e testes de novas ferramentas 
e produtos para que possamos oferece-los a nossos clientes de uma forma mais 

acessível e rápida. O Stratasys Infinitive-build 3D Demonstrator permite que peças 
sejam produzidas em comprimentos muito maiores e potencialmente ilimitados, 

oferencendo uma ferramenta inovadora a ser adicionada aos nossos processos 
robustos de manufatura aditiva.". 
 

"A impressão 3D mantém a promessa de mudar tanto o design, quanto a fabricação 
automotiva porque abre novas possibilidades de inovação e gera eficiência na 

produção. Nossa visão, na Ford, é fazer com que a impressão 3D, em alta velocidade 
e alta qualidade, de peças automotivas seja uma realidade. Estamos animados sobre 

as oportunidades futuras que o conceito Infinit-Build, escalável e versátil, podem 
proporcionar e estamos ansiosos para colaborar com a Stratasys para alcançarmos 
esse objetivo.", afirma Mike Whitens, diretor de Tecnologia de Veículos Empresariais 

da Ford Research & Advanced Engineering. 
 

Kuka Roboter do Brasil, Trumpf, 3S Dassault Systems e Grupo Anima são os 
nomes do primeiro dia do Cintec Fundição 

30/08/2016 – Fonte: CIMM 

 
O Congresso de Inovação Tecnológica – Cintec Fundição inicia as palestras técnicas 

em 13 de setembro e segue até dia 15. O evento é promovido pela UniSociesc em 
paralelo à Metalurgia e, para seu primeiro dia, terá palestrantes da Kuka Roboter do 
Brasil, Trumpf e 3S Dassault Systems, além da abertura oficial com palestra do Grupo 

Anima. 

http://www.boeing.com/
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14696-kuka-roboter-do-brasil-trumpf-3s-dassault-systems-e-grupo-anima-sao-os-nomes-do-primeiro-dia-do-cintec-fundicao
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14696-kuka-roboter-do-brasil-trumpf-3s-dassault-systems-e-grupo-anima-sao-os-nomes-do-primeiro-dia-do-cintec-fundicao
http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1850-cintec-2016-plasticos
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/34120-kuka-roboter
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/34120-kuka-roboter
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/216745-trumpf-maquinas-industria-e-comercio-ltda


O ciclo do dia inicia às 16h30, com o tema “Manufatura avançada - robôs industriais 
em fundição”, por Edouard Mekhalian, diretor geral da Kuka Roboter do Brasil. 
 

Em seguida, às 17h15, Carlos Alberto Ferreira, engenheiro de aplicação e especialista 
em processos de soldagem laser da TRUMPF, abordará “3D printing of metal parts – 

the world of additive manufacturing”. 
 

A última palestra técnica do dia será às 18h, sobre “Indústria 4.0 – como se posicionar 
hoje frente à quarta revolução industrial”, por Luiz Egreja, responsável pelas iniciativas 
de Manufatura na área de Business Transformation da Dassault Systems para a 

América Latina. 
 

Abertura oficial do Cintec 
A abertura oficial do Congresso de Inovação tecnológica ocorrerá às 19h30 com a 
palestra “A sociedade produtiva mundial mudou! E a educação?”, por Ozires Silva, do 

Grupo Anima. 
 

Silva é oficial da Aeronáutica e engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA). Atualmente é reitor da Unimonte, instituição particular de ensino 
superior localizada em Santos (SP).  

 
Destaca-se por sua contribuição no desenvolvimento da indústria aeronáutica 

brasileira, tendo liderado a equipe que projetou e construiu o avião Bandeirante.  
 
Liderou também, em 1970, o grupo que promoveu a criação da Embraer, uma das 

maiores empresas aeroespaciais do mundo. 
 

A palestra de abertura é gratuita e aberta ao público. Para participar das demais, os 
interessados devem entrar em contato com a Unisosiesc: cintec@sociesc.org.br / (47) 
3461-0160. O investimento é conforme abaixo: 

 
Congressistas/Empresas (passe completo) - R$ 300,00 

Congressistas/Empresas (passe diário) - R$ 110,00 
Estudantes (passe completo) - R$ 110,00 
Alunos Sociesc / Anima Educação (passe completo) - R$ 55,00 

 
Sobre a feira 

A 10ª Metalurgia - Feira e Congresso Internacional de Tecnologia para Fundição, 
Forjaria, Alumínio & Serviço –, de 13 a 16 de setembro, Joinville (SC), é uma 
realização da Abifa (Associação Brasileira da Indústria de Fundição) e organização da 

Messe Brasil. 
 

Paralelamente será realizada a 4ª Powergrid Brasil – Feira e Congresso de Energia – 
Tecnologia, Infraestrutura e Eficiência Energética. 

 
Serviço 
Metalurgia 2016 - Feira e Congresso Internacional de Tecnologia para Fundição, 

Forjaria, Alumínio e Serviços 
Data: de 13 a 16 de setembro de 2016 

Horário: 14h às 21h 
Local: Expoville – Joinville/SC 
Organização: Messe Brasil 

 
 

 
 
 

 

mailto:cintec@sociesc.org.br
http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1678-metalurgia-2016
http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1678-metalurgia-2016
http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1678-metalurgia-2016


Valmasser reduz setup de usinagem 5 eixos com WorkNC  

30/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A Valmasser, especializada na usinagem moldes de injeção e de estampagem, tem 

investido em novas tecnologias para agilizar a produção. A empresa de Caxias do Sul 
(RS) está em fase de implementação de um projeto para usinagem 5 eixos simultâneos 
com o WorkNC, fornecido pela SKA, em todas as ferramentas e moldes de injeção e 

estampagem produzidos nas máquinas do chão de fábrica.  
 

O objetivo é atender às necessidades de clientes do setor industrial, especialmente 
automotivo e de linha branca, que precisam de agilidade, precisão e qualidade na 
produção dos moldes e ferramentas. 

 
A tecnologia, que já está sendo testada pelos programadores, vai atuar, 

principalmente, na redução de programas e tempo de preparação da máquina para 
usinagem, fator que foi determinante para a escolha da solução, segundo Clodoaldo 
Garcia de Moraes, coordenador de Programação. 

 
“Em um único programa, a solução busca automaticamente todos os campos de 

referência da máquina sem ter que fazer o posicionamento manual. Isso reduz 
consideravelmente o tempo de preparação das máquinas, sem contar que a usinagem 
é feita em uma única vez, eliminando também a etapa de eletroerosão”. 

 
O 5 eixos simultâneos do WorkNC pode gerar automaticamente percursos 5 eixos com 

base em percursos 3 ou 3+2 eixos existentes, tendo em conta toda cinemática da 
máquina 5 eixos selecionada.  
 

Com isso, a Valmasser consegue trabalhar com ferramentas curtas o máximo de 
tempo possível, controlando melhor o método de corte e reduzindo vibrações. 

 

 
 
Até o ano passado, a Valmasser utilizava o sistema de usinagem 3 + 2, mas o alto 

tempo de setup de programas aliado ao aumento da demanda dos clientes fez com 
que a empresa buscasse uma nova solução.  
 

Conforme Moraes, a execução dos processos com o WorkNC permite a entrega da peça 
para o cliente em menos tempo. “Com o mercado cada vez competitivo, nossos 

clientes precisam lançar produtos cada vez mais rápido”. 
 
Além do ganho com a tecnologia de 5 eixos simultâneos, a empresa ganhou também 

nos processos já existentes em 3 + 2. “Os caminhos inteligentes gerados pelo WorkNC 
reduziram em 30% o tempo de desbaste e redesbaste”, diz, acrescentando que o uso 

do software já possibilitou a redução de 30% no desbaste e redesbaste das peças. 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11230-valmasser-reduz-setup-de-usinagem-5-eixos-com-worknc/pa-1/


De acordo com coordenador de Programação, outro fator decisivo para investir na 
nova tecnologia foi o fato de o WorkNC permitir a produção de ferramentas e peças 
com melhor acabamento. 

 
 “A usinagem 5 eixos simultânea possibilita também oferecer ao nosso cliente uma 

peça com qualidade superior, pelo fato de tudo ser feito em uma única usinagem, o 
que elimina emendas e deixa a peça melhor acabada. Em um ano acredito que 

conseguimos estender a tecnologia para todos os processos da Valmasser”, ressalta 
Clodoaldo. 
 

 
 

Futuros do minério de ferro atingem mínimas de 2 semanas na China 

30/08/2016 – Fonte: Jornal Extra 
 
Os contratos futuros de minério de ferro na China caíram para mínimos de duas 

semanas nesta terça-feira, com o apetite pela matéria-prima de siderúrgicas 
diminuindo antes de fechamentos de indústrias na cidade de Hangzhou para a cúpula 

do G20. 
 
A falta de interesse no maior consumidor do mundo de minério de ferro pressionou os 

preços para menos de 60 dólares a tonelada, no mercado à vista. A fraqueza renovada 
das cotações do aço também pressionou a matéria-prima. 

 
O contrato do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian fechou em baixa de 
1,1 por cento, para 418 iuanes (63 dólares) a tonelada, após atingir 414,50 iuanes, o 

mais baixo valor desde 15 de agosto. 
 

O minério de ferro para entrega imediata no porto de Tianjin da China teve ligeira alta 
nesta terça-feira de 0,20 dólar, a 59 dólares a tonelada. 
 

União quer barrar desaposentação mudando regras de aposentado do INSS 

que ainda trabalha 

30/08/2016 – Fonte: Jornal Extra 
 

  
 

O governo deve incluir, na reforma da Previdência, um regime especial para os 
aposentados que continuam no mercado de trabalho. Segundo uma fonte ligada à 
equipe que trata do tema, os trabalhadores que recebem benefícios e continuam na 

ativa podem ficar isentos de contribuição mensal ao INSS.  
 

http://extra.globo.com/noticias/economia/futuros-do-minerio-de-ferro-atingem-minimas-de-2-semanas-na-china-20017095.html
http://extra.globo.com/noticias/economia/uniao-quer-barrar-desaposentacao-mudando-regras-de-aposentado-do-inss-que-ainda-trabalha-20014451.html
http://extra.globo.com/noticias/economia/uniao-quer-barrar-desaposentacao-mudando-regras-de-aposentado-do-inss-que-ainda-trabalha-20014451.html
http://extra.globo.com/noticias/economia/inss/


A medida seria uma estratégia para acabar com os casos de desaposentação — troca 
do benefício por outro mais vantajoso, porque o segurado se aposentou, mas 
continuou trabalhando e contribuindo ao INSS. 

 
Ainda segundo a fonte, a medida é defendida pela equipe técnica, que vê nos casos 

de desaposentação um problema a mais para o caixa deficitário da Previdência Social.  
 

Hoje, segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), existem mais de 182 mil ações 
judiciais em curso no país, tratando da desaposentação, o que pode gerar um peso 
imediato de R$ 7,65 bilhões por ano no déficit da Previdência, e um impacto de longo 

prazo de R$ 181,87 bilhões. 
 

Segundo outras propostas em estudo, como informou “O Globo”, no domingo, os 
aposentados com mais de 60 anos poderiam ser contratados por empresas, com 
jornada reduzida, entre quatro e seis horas, sem encargos trabalhistas como Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), contribuição ao INSS e 13º salário.  
 

Teriam apenas a férias, sem adicional de um terço. Aposentados por invalidez não 
seriam incluídos. Hoje, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) fixa jornada diária 
de oito horas e 44 semanais, inibindo as contratações de empregados por períodos 

menores. 
 

‘Não adianta ter programas de saúde do trabalhador e submetê-lo a uma 
jornada de 12 horas’, diz MPT 

30/08/2016 – Fonte: Jornal Extra 

 
Ronaldo Fleury, procurador-geral do Trabalho do MPT, critica alguns pontos da 

flexibilização das leis trabalhistas propostas pelo governo interino de Michel Temer, 
pois vê riscos de prejuízos à saúde e segurança do trabalhador. 
 

De que forma a CLT protege a saúde do trabalhador? 
A limitação da jornada é uma norma de segurança do trabalho, assim como o 

estabelecimento dos intervalos entre as jornadas e uma série de dispositivos para 
profissões específicas previstos na CLT.  
 

O Ministério do Trabalho também pode editar normas regulamentadoras que têm força 
de lei. São feitas a partir da discussão com as empresas, trabalhadores e governo. 

 
O senhor argumenta que a reforma da CLT proposta pelo atual governo pode 
prejudicar a saúde e segurança do trabalhador. Que riscos são esses? 

Na hora que passamos a admitir um aumento da jornada, a redução do intervalo de 
descanso intrajornada e de refeição, isso causa sobrecarga no corpo e mente do 

trabalhador, que fica automaticamente mais sujeito a acidentes, principalmente 
trabalhadores braçais.  

 
Não adianta nada você ter os programas de saúde do trabalhador em dia e submeter 
ele a uma jornada de 12 horas de trabalho. Mais de 70% dos acidentes ocorrem ao 

final do dia, quando o trabalhador está mais cansado. Outra questão é a terceirização.  
 

Uma das reformas propostas é liberá-la amplamente. A terceirização traz uma falta de 
compromisso tremenda com o trabalhador. Na Petrobras, de cada dez acidentes, oito 
são terceirizados. 

 
Também quer flexibilizar a norma NR 12, que trata de segurança no 

trabalho... 
A NR 12 foi feita junto com a Confederação Nacional da Indústria, que teve assento 
na comissão tripartite que elaborou a regra. A CNI concordou com a NR 12, as 

http://extra.globo.com/noticias/economia/nao-adianta-ter-programas-de-saude-do-trabalhador-submete-lo-uma-jornada-de-12-horas-diz-mpt-20013665.html
http://extra.globo.com/noticias/economia/nao-adianta-ter-programas-de-saude-do-trabalhador-submete-lo-uma-jornada-de-12-horas-diz-mpt-20013665.html


indústrias tiveram prazo para se adequar e houve financiamento do BNDES para 
compra de maquinário.  
 

Esse pedido de flexibilização é total oportunismo. Querem pressionar para jogar isso 
para frente ou tentar mais financiamento subsidiado. Como ficam as empresas que 

acreditaram que era sério e modernizaram seu parque industrial? Foram muitas.  
 

Agora vão ver empresas que não gastaram um centavo ter mais tempo para usar 
máquinas que não são adequadas. Máquinas que matam, adoecem e amputam 
trabalhadores. 

 
Quais casos mais chegam ao MPT? 

As principais denúncias são de não fornecimento de proteção coletiva de segurança; 
problemas de assédio moral, que dizem respeito à saúde ocupacional e que é uma 
questão difícil de ser reconhecida pela empresa; problema de LER/DOT e acidentes 

que causam amputação ou até a morte, principalmente em frigoríficos. 
 

Qual é o entendimento do MPT com relação a responsabilização pelos 
acidentes de trajeto? 
Isso é muito tranquilo aqui, assim como no Ministério Público. Partimos do princípio 

que, se o trabalhador sair de casa para colocar sua força de trabalho para a empresa, 
que terá lucro com isso, e ele em troca recebe um rendimento para sustentar a família, 

precisa voltar para casa como saiu, saudável. 
 
Por que empresas relutam em registrar os acidentes? 

As empresas não notificam por um motivo: quanto maior o número de acidentes, 
aumenta o risco da empresa para efeito previdenciário.  

 
Ela tem de pagar percentual maior sobre a folha de pagamento. Então, além da 
sonegação previdenciária, ela começa a mascarar uma realidade. 

 

Acidentes com trabalhadores crescem 43% em 10 anos 

30/08/2016 – Fonte: Jornal Extra 
 

 
 

 No momento em que o governo inicia um pente-fino em auxílios-doença e 
aposentadorias por invalidez e discute uma reforma trabalhista, dados do mais recente 

Anuário de Saúde do Trabalhador, elaborado pelo Dieese, mostram que o número de 
acidentes de trabalho registrados no INSS deu um salto de 43% em dez anos, 
somando 559 mil casos em 2013 (último dado disponível).  

 
O acidente típico de trabalho — que ocorre na execução do serviço — é o mais comum, 

respondendo por 77% do total de casos. Mas o tipo que mais cresceu em uma década 
foram os acidentes durante o deslocamento casa-trabalho-casa, que dobraram no 
período.  

 
O total de acidentes de trabalho de trajeto passou de 49 mil para 111 mil. O número 

de afastamentos por esse motivo amentou de 22 mil para 47 mil em 2014. Para o 
Dieese, o aumento é reflexo do descompasso entre a formalização do mercado de 
trabalho e a qualidade do transporte público. 

http://extra.globo.com/noticias/economia/acidentes-com-trabalhadores-crescem-43-em-10-anos-20015350.html


— O transporte público deficiente na grande maioria dos centros urbanos, agravado 
pela maior circulação de trabalhadores contratados, sem o correspondente 
investimento em melhorias, contribuiu para essa elevação — aponta Nelson Karam, 

coordenador dos projetos de Saúde do Dieese. 
 

O número de acidentes registrados no INSS, no entanto, está longe de representar a 
realidade. De acordo com Karam, as empresas relutam em reconhecê-los para evitar 

prejuízos financeiros e à imagem. A última Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, de 
2013, mostrou, por exemplo, que os números de acidentes de trajeto eram quase 13 
vezes o total apurado na pesquisa do Dieese, com base nos números registrados do 

INSS.  
 

CONVÍVIO DIÁRIO COM O RISCO 
Os acidentes de trajeto são os mais difíceis de serem reconhecidos, apesar de já haver 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito. Na avaliação de 

algumas empresas, elas só se tornam responsáveis a partir do momento em que o 
trabalhador inicia suas atividades.  

 
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra, reconhece “ser voto 
vencido” no TST, mas defende que o empregador seja responsabilizado apenas em 

caso de negligência, imprudência ou imperícia no transporte oferecido: 
 

— Sustento que, em caso de acidente automobilístico provocado por terceiro, esse 
terceiro seja responsabilizado. Não o empregador. 
 

A definição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é clara: acidente de trajeto 
é aquele que ocorre no caminho entre o local de trabalho e a casa do trabalhador, o 

local onde costuma comer e onde ele recebe sua remuneração, além dos ocorridos no 
deslocamento para cumprir uma tarefa de trabalho.  
 

— Os riscos associados aos deslocamentos em veículos têm de ser geridos da mesma 
maneira que qualquer outro risco laboral identificado no interior da empresa — avalia 

Carmen Bueno, especialista de Saúde e Segurança no Trabalho do escritório Regional 
da OIT para a América Latina e o Caribe. 
 

A Confederação Nacional da Indústria — que com 308,81 mil casos registrados em 
2013 é o segundo setor com maior incidência de acidentes de trabalho — reconhece 

os acidentes de trajeto, mas entende que uma solução para reduzí-los está fora do 
alcance de programas de prevenção, segurança e saúde das empresas, segundo a 
diretora de Relações Institucionais da entidade, Mônica Messenberg.  

 
Por isso, pediu ao governo federal a exclusão dos acidentes de trajeto do cálculo do 

Fator Acidentário de Prevenção (FAP), pelo qual as empresas podem sofrer redução 
de 50% ou majoração de 100% na alíquota dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) 

paga sobre a folha de pagamento, com base em índices de frequência, gravidade e 
custo dos acidentes. O pedido está sendo analisado pela Previdência.  
 

No setor, os acidentes de trajeto subiram 42% em sete anos, chegando a 35,2 mil 
ocorrências em 2013.  

 
O pintor Thiago Alves de Jesus, de 28 anos, ficou seis meses afastado do trabalho 
recuperando-se de uma fratura no joelho direito. Ele se machucou ao cair de uma 

escada móvel de 2,5 metros de altura, usada para alcançar o teto da embarcação que 
estava lixando num estaleiro de Niterói. O acidente ocorreu em dezembro, conta, 

quando um colega puxou uma mangueira que estava enrolada em um dos pés da 
escada: 
 

— Quem trabalha em estaleiro convive diariamente com o risco. Passam toneladas por 
cima da nossa cabeça. Mas a gente precisa de emprego e, na atual realidade, não dá 



para escolher. A empresa tem um técnico de segurança, mas no meu setor faltava 
organização. Também não quiseram instalar o andaime para pintura para agilizar o 
trabalho, e acabei usando a escada. 

 
Apesar da alta expressiva dos acidentes de trajeto, são as doenças ocupacionais as 

que mais preocupam a OIT. Segundo a entidade, somente 14% dos 2,3 milhões de 
trabalhadores que morrem todo ano no mundo em razão do trabalho são vítimas de 

acidentes, frente a 86% de mortes como consequência de doenças ocupacionais, 
consideradas pela OIT como uma “pandemia oculta”. 
 

— É preciso adotar um marco legislativo sólido e coerente, baseado na prevenção, 
fortalecer o diálogo entre governos, empregados e trabalhadores, os projetos e a 

aplicação de políticas e programas sobre o tema — aponta Carmen. 
 
PAGAMENTO DE MULTA EM 62% DOS PROCESSOS 

O setor de serviços concentra a maior parte dos acidentes de trabalho no Brasil. Foram 
360,2 mil em 2013, ou metade do total registrado naquele ano, segundo o Dieese.  

 
Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços 
(CNC), avalia que trata-se de uma questão de proporcionalidade, já que 35% da mão 

de obra estão no setor de serviços, contra 16% da indústria, que apresenta mais 
riscos. 

 
O anuário do Dieese mostra, porém, que houve queda nas taxas de mortalidade entre 
trabalhadores formais devido a acidentes de trabalho no período de 2004 a 2014, de 

6,9 por cem mil trabalhadores para 3,8 por cem mil.  
 

As doenças ocupacionais mais comuns são as ósseo-musculares e as psiquiátricas, 
mas a principal causa dos acidentes típicos são uma combinação de falta de 
fornecimento de equipamentos adequados pelas empresas e de negligência por parte 

dos funcionários, que muitas vezes ignoram as instruções de segurança, observa 
Ricardo Pacheco, vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Saúde e 

Segurança do Trabalho (Abresst). 
 
Em e-mail, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou ao GLOBO que é 

responsabilidade das unidades estaduais fiscalizar o cumprimento de normas de saúde 
e segurança do trabalho por empresas de alto risco potencial e pelas de maior 

incidência.  
 
Só em 2014, o MTE aplicou R$ 1,72 bilhão em multas em razão do descumprimento 

da legislação trabalhista, inclusive de normas de saúde e segurança. Em média, as 
empresas recorrem em 45% dos autos de infração aplicados, e somente em cerca de 

62% dos processos há pagamento da multa.  
 

Os contribuintes da Previdência têm direito ao auxílio-doença quando sofrem acidente 
de trabalho e têm de se afastar de suas atividades por mais de 15 dias. Segundo o 
MTE, o número de contribuintes em 2014, dado mais recente, era de 54,8 milhões.  

 
Nesse mesmo ano, a Previdência gastou R$ 9,56 bilhões em pagamentos de benefícios 

por acidente de trabalho. Em dezembro de 2014, 861,13 mil pessoas recebiam esse 
tipo de benefício. 
 

 
 

 
 
 

 



Micro e pequenas empresas ainda veem crédito restrito no curto prazo 

30/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Alimentícias apontam maior preocupação com aumento de custos e elevada carga 

tributária 
 
A restrição de acesso ao crédito e a dificuldade em manter o fluxo do capital de giro 

continuarão desafiando as micro e pequenas indústrias nos próximos meses, ao 
mesmo tempo que as mudanças na política ainda preocupam. 

 
O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria no Estado de São Paulo 
(Simpi), Joseph Couri, afirma que “falta dinheiro novo” para essas empresas e as 

dificuldades de obter financiamento elevam os entraves ao setor. Segundo ele, sem a 
concessão de linhas de crédito, os empresários vêm recorrendo ao cheque especial 

como capital de giro. 
 
“Com as elevadas taxas de juros [do cheque especial], a empresa quebra porque não 

é possível pagar essa dívida. Nesse momento, indústrias tentam uma sobrevida 
enquanto esperam um futuro melhor”, comenta ele. 

 
Um levantamento realizado pelo sindicato indica que 67% das empresas registraram 
nível insuficiente ou limitado de capital de giro em julho. “É um movimento cíclico. 

Sem crédito não há produção nem lucro e a saída é demitir”, afirma Couri. 
 

Para o economista da Fundação Getulio Vargas (FGV), Aloisio Campelo, trata-se de 
um cenário recorrente em períodos de recessão econômica. “É normal que o acesso 
ao crédito fique restrito.  

 
Com isso, em toda crise terá mortalidade das empresas menores”, aponta, sem 

acreditar em uma mudança rápida da situação no curto prazo. 
 
Segundo a sócia da fabricante de cosméticos Phytotratha, Mirian Dalben, existe uma 

expectativa grande quanto a conclusão do processo de impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff. “Já chegamos ao fundo do poço e por isso eu espero que os 

ajustes econômicos sejam finalmente aplicados nos próximos meses [após o fim do 
processo]”. 

 
Ela conta que teve uma redução em uma linha de crédito para aquisição de 
equipamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), em abril deste ano. “Tínhamos R$ 500 mil pré-aprovado, mas esse valor 
passou para R$ 100 mil. A quantia não era suficiente para a compra e busquei outras 

linhas de crédito”, revela. Sem opção, Mirian decidiu postergar o investimento na 
planta. 
 

A carteira de crédito e repasses do BNDES diminuiu 7% no primeiro semestre deste 
ano ante igual período de 2015, somando R$ 646,9 bilhões. 

 
Custos 
A já elevada carga tributária é outro fator negativo no radar do industrial, sobretudo 

do micro e pequeno empresário, observa Aloisio Campelo. Na visão dele, com o avanço 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/micro-e-pequenas-empresas-ainda-veem-credito-restrito-no-curto-prazo/


do impeachment, independentemente do resultado, o aumento dos impostos será um 
grande desafio ao setor industrial.  
 

“Quem ficar no cargo enfrentará dificuldades em aprovar ajustes econômicos no 
Congresso que, caso não sejam encaminhados, podem resultar em aumento na 

tributação”, explica o economista. 
 

O diretor da Zini Alimentos, Enrico Vezzani, acrescenta que, além dos impostos, a 
inflação dos insumos também tem preocupado. “Está muito difícil repassar para o 
preço [o aumento de custos]”, afirma, destacando que o resultado são margens 

apertadas. 
 

“Às vezes é difícil negociar com o varejo e não podemos repassar todo o aumento de 
custos. Assim, o prejuízo acaba ficando na empresa”, conclui. 
 

Agregar serviços aos atuais clientes é estratégia de sucesso, dizem 

especialistas 
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A recente transformação na forma de prestar informações ao Fisco exigiu que as 

empresas e profissionais contábeis se reinventassem. A informatização dos processos 
tributários, com o Sped, e, em breve, dos trabalhistas, com a entrada em vigor do 

eSocial, fez com que a tecnologia mudasse de patamar e se tornasse a principal aliada 
das empresas de contabilidade. Essa revolução de sistemas eletrônicos tornou todo o 
processo de recolhimento de tributos muito mais simples, criando novos desafios. 

 
A própria Receita Federal já tem elementos em sua base de dados que poderão tornar 

disponíveis facilmente as informações para que o contribuinte consiga fazer, ele 
mesmo, o recolhimento dos impostos devidos. 
 

Caberá ao profissional da contabilidade a conferência e a validação das informações 
tributárias. No novo contexto, as empresas da área terão que prestar outros tipos de 

serviço. “Os profissionais devem se adaptar às novas exigências do mercado”, 
comentou o palestrante Dado Schneider, em palestra realizada durante a 25ª edição 

do Eescon. 
 
“A prestação de serviços somente operacionais vai dar espaço ao trabalho de 

consultores e conselheiros”, avaliou o professor Gil Giardelli. Durante sua palestra no 
evento, o especialista afirmou que a inovação terá papel fundamental neste novo 

momento que o mercado de trabalho está passando. “Pesquisas mostram que líderes 
inovadores são 26% mais lucrativos que os tradicionais. Quem não investe em 
inovação ou que segue atuando na forma antiga não ganha mercado”, sentenciou 

Giardellli. 
 

Para o especialista, é hora de repensar o posicionamento estratégico e considerar que 
vivemos uma explosão da inovação, que exige adaptação constante. “Uma máquina 
pode realizar o trabalho de 50 homens, mas não é capaz de realizar o trabalho de uma 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/agregar-servicos-aos-atuais-clientes-e-estrategia-de-sucesso-dizem-especialistas/
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pessoa extraordinária. É fundamental, por isso, que estejamos preparado para as 
novas funções e desafios futuros.” 
 

Neste sentido, a ordem do dia é agregar mais serviços aos que hoje são prestados. 
Segundo o especialista, em um primeiro momento o ideal é agregar serviços que 

possam ser atendidos pela estrutura atual da companhia. 
 

Outro palestrante, o empresário da Diagrama Accounting, Paulo Godoy, também 
comentou essa estratégia. “É melhor prestar mais serviços ao cliente que você já tem, 
porque é muito mais fácil conseguir vender um produto para um cliente conquistado 

do que conquistar um novo.” 
 

Segundo ele, as empresas de contabilidade têm um termômetro importante. “Basta 
filtrar as informações que recebe para identificar oportunidades e usar esses dados 
para sua consultoria”, sugeriu Godoy. 

 
A gestão de negócios, dizem os especialistas, está entre as novas tendências de 

mercado. Primeiro, porém, é preciso começar dentro do seu próprio escritório. “É 
importante que os empresários de contabilidade pensem na gestão do seu negócio. Eu 
comecei a ter lucro quando deixei de ser contador. Deixei o operacional para me 

dedicar à gestão. Foi aí que consegui identificar problemas e também as soluções e a 
dedicar mais tempo aos clientes”, contou Godoy. 

 
Ele disse que, no primeiro momento, esse trabalho de gestão era feito somente às 
sextas-feiras, mas com o passar do tempo aumentou e hoje só atua nesta área. “Você 

pode fazer isso de forma gradativa, mas tem que começar o quanto antes esse 
processo, porque ele é fundamental para a sustentabilidade do negócio”, aconselhou. 

 
Além disso, ele disse ainda que é fundamental testar o trabalho que está sendo 
prestado ao seu cliente e como é realizado o atendimento. “Sugiro que faça uma 

experiência de simular a contratação de um serviço no seu escritório. Telefone para lá 
e teste como seu cliente será atendido. Você poderá se surpreender com o resultado”, 

afirmou. “Conseguir um cliente novo é cinco vezes mais caro do que manter o cliente 
atual”, comparou. 
 

Mas neste mundo em que a informação chega de várias formas e de maneira muito 
rápida, conciliar tantas mudanças e ainda ter que transformar o seu modo de agir não 

é tarefa fácil. A palestrante Vânia Ferrari, especializada em melhoria contínua de 
processos, explicou que, neste contexto, entra em ação a chamada geração flux. 
 

“A geração flux não está relacionada com a data de nascimento, mas com atitudes. 
São pessoas que se envolvem com todo o processo, se adaptam à instabilidade e, se 

não estiverem satisfeitas, vão embora. Cerca de 85% das pessoas pedem demissão 
por causa do chefe”, disse a palestrante. 

 
Para ela, os empresários precisam entender quem é essa nova geração e aprender 
que atitudes inovadoras contribuem para o bom desempenho do negócio. “O 

profissional do século 21 é bom tecnicamente e bom de coração, seu colaborador vai 
trabalhar por você porque você o trata com respeito. Em um ambiente hostil, ele só 

vai desempenhar as tarefas descritas para o cargo”, comentou Vânia. 
 


