
 

12 DE SETEMBRO DE 2016 

 Segunda-feira 

 PAÍS PAGARÁ EM 2016 R$ 20 BILHÕES EM ENCARGOS E SUBSÍDIOS NA CONTA DE 

LUZ 

 SEMANA COMEÇA COM TERCEIRO DIA (EFETIVO) DE GREVE DOS BANCOS EM 

CURITIBA 

 BANCÁRIOS TÊM NOVA RODADA DE NEGOCIAÇÃO COM PATRÕES NA TERÇA-FEIRA 

 EM DOIS ANOS, SETOR AUTOMOTIVO CORTA 200 MIL 

 KEIPER CORTA 724 VAGAS APÓS PERDER CONTRATO COM A VOLKSWAGEN 

 PDV TEM RISCOS PARA TRABALHADORES E EMPRESAS EM CENÁRIO DE CRISE 

ECONÔMICA 

 PARALISIA DO MERCOSUL JÁ AFETA INDÚSTRIA NO BRASIL 

 ARTIGO: BRASIL, CENÁRIO DEMOGRÁFICO 

 SAIBA ONDE FICA A MAIOR INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA DO PARANÁ 

 INFLAÇÃO EM ALTA DEVE IMPEDIR MAIORES CORTES DE JUROS EM 2016 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CRESCE EM 6 DOS 14 LOCAIS PESQUISADOS EM JULHO 

 TEMER QUER CAMPANHA PARA ESCLARECER POPULAÇÃO SOBRE REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DEVEM SER VALORIZADAS PARA MODERNIZAR RELAÇÕES 

DO TRABALHO 

 MINISTÉRIO NEGA QUE REFORMA TRABALHISTA ELEVARÁ JORNADAS DE TRABALHO 

 REFORMA TRABALHISTA TERÁ TRÂMITE DIFÍCIL NO CONGRESSO 

 CNI DEFENDE A JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS 

 DIEESE ALERTA PARA RISCOS DE PRECARIZAÇÃO COM REFORMA TRABALHISTA 

 EMPRESAS RENEGOCIAM DÍVIDAS COM O GOVERNO E DEPOIS NÃO PAGAM 

 CURITIBA TEM A QUARTA MAIOR ALTA DO PREÇO DA CESTA BÁSICA ENTRE AS 

CAPITAIS 

 ECONOMISTAS AUMENTAM PARA 7,36% PROJEÇÃO PARA INFLAÇÃO NESTE ANO 

 NOVAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO BENEFICIAM EMPRESAS MÉDIAS-GRANDES 

 IPCA PARA 2016 SOBE DE 7,34% PARA 7,36, APONTA RELATÓRIO FOCUS 
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 ANEEL PUBLICA CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO DE TARIFA FLEXÍVEL NA CONTA DE 

LUZ 

 PERITO DO INSS TERÁ BÔNUS SEM FAZER HORA EXTRA 

 LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO PODE SUPERAR RENDA EM 4 

VEZES 

 MERCEDES-BENZ QUER EQUIPAR VANS DE ENTREGA COM DRONES 

 WELLS FARGO MELHORA EXPECTATIVA PARA A ECONOMIA BRASILEIRA 

 FUNDOS DE PENSÃO CONTRARIAM PRÁTICAS DE MERCADO NOS APORTES EM 

EMPRESAS 

 AETHRA APOSTA ALTO NA ENGENHARIA PRÓPRIA 

 VOLVO CARS DÁ INÍCIO AO DRIVE ME NA SUÉCIA 

 INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS BUSCA NEGÓCIOS NO PERU 

 NAVISTAR ACUMULA PREJUÍZO DE US$ 134 MILHÕES EM 2016 

 GENERAL MOTORS FAZ RECALL GLOBAL DE 4,3 MILHÕES DE CARROS 

 CONTINENTAL INVESTE € 35 MIL EM DENTE-DE-LEÃO 

 TRUMPF LEVARÁ MANUFATURA ADITIVA AO CINTEC 2016 

 CARRO ELÉTRICO COM MOTOR NAS RODAS É MELHOR DO QUE SE PENSAVA 

 DESCOBERTA POR ACASO PODE REVOLUCIONAR MINERAÇÃO E METALURGIA 

 BCE PUBLICA NOVAS ORIENTAÇÕES PARA BANCOS LIDAREM COM EMPRÉSTIMOS 

INADIMPLENTES 

 TESLA DIZ QUE NOVO SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO TERIA EVITADO 

FATALIDADE 

 USIMINAS RENEGOCIA DÍVIDAS DE R$ 6,3 BILHÕES 

 PR TEM 11 EMPRESAS ENTRE AS 100 PEQUENAS E MÉDIAS QUE MAIS CRESCEM NO 

PAÍS 
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CÂMBIO 

EM 12/09/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,275 3,275 

Euro 3,676 3,678 
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País pagará em 2016 R$ 20 bilhões em encargos e subsídios na conta de luz 

12/09/2016 – Fonte: G1 
 

Os brasileiros vão pagar em 2016 cerca de R$ 20 bilhões em encargos e subsídios do 
sistema elétrico, que incidem sobre as contas de luz. Os recursos arrecadados vão 

servir para financiar ações como o programa Luz para Todos e a tarifa social, que dá 
desconto para consumidores de baixa renda.  

 
Mas também sustentam incentivos a agricultores - que pagam mais barato pela 
energia usada na irrigação - e incentivos a investimentos em fontes de energia que já 

são competitivas. 
 

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostram que os encargos e 
subsídios respondem por cerca de 16% do valor da conta de energia. É quase o mesmo 
que o consumidor paga pelo serviço prestado pelas distribuidoras, que levam a 

eletricidade até as casas, lojas e indústrias (17%). 
 

 
 
Para o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, o consumidor paga por subsídios 
desnecessários e que precisam ser revistos. Rufino defende que programas e políticas 

públicas do governo no setor elétrico, como a tarifa social e o desconto para irrigação, 
sejam pagos com recursos do orçamento da União, ou seja, dividido com todos os 

contribuintes e não só pelos consumidores de energia. 
 
“A tarifa social é um dos subsídios mais justos que temos, mas será que isso tem que 

ser custeado pelos consumidores de energia ou por um orçamento para política 
social?”, questiona Rufino. 

 
Revisão 
Até o final do ano, o governo deve apresentar uma proposta de revisão dos subsídios 

e encargos embutidos na conta de luz. A mudança, no entanto, não depende só de 
vontade do governo. Como foram criados por lei, os subsídios precisam ser alterados 

pelo Congresso Nacional. 
 
Rufino cita ainda a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC). O encargo é pago por 

todos os consumidores e financia a compra de combustível usado nas usinas térmicas 
que atendem às regiões que não estão interligadas à rede nacional de linhas de 

transmissão de energia. Pela lógica, destaca o diretor-geral da Aneel, como cada vez 
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menos locais estão isolados, esse item deveria ficar mais barato, mas esse custo 
aumenta ano a ano. 
 

Segundo ele, “falta zelo” das empresas que atendem o sistema isolado, o que aumenta 
o gasto da CCC. Como não há uma exigência de eficiência ou um controle rígido do 

gasto, o peso desse encargo continua aumentando. 
 

Descontos tarifários 
O subsídio às famílias de baixa renda custou, em média, R$ 2 bilhões nos últimos 
quatro anos. Mas outros descontos, que incluem os dados a agricultores (irrigação) e 

às fontes de energia alternativas, como eólicas e biomassa, têm aumentado o seu 
peso para os consumidores. Em 2013, o custo deles foi de R$ 4,5 bilhões e, em 2016, 

saltou para R$ 6,1 bilhões. 
 
“O Congresso está sempre aumentando o leque de beneficiados por descontos”, disse 

Rufino. 
 

O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), 
Nelson Leite, defende que sejam excluídos da conta do setor tudo que não esteja 
diretamente relacionado com a cadeia produtiva da energia elétrica. 

 
“Tudo aquilo que não é resultado da cadeira produtiva deveria estar fora da tarifa. O 

que é política pública, distribuição de renda, política social, deveria ser bancada pela 
sociedade [via Orçamento]”, avaliou. 
 

Leite destaca a questão das fontes de energia que ainda recebem incentivos mesmo 
já conseguindo sobreviver sem qualquer tipo de ajuda por já terem se tornado muito 

competitivas, como a geração eólica. 
 
Luz para Todos 

Apesar de associações do setor elétrico defenderem a retirada do financiamento ao 
Luz para Todos da lista de subsídios pagos na conta de luz, Rufino afirma que o 

programa é importante para o setor elétrico, já que a universalização do serviço 
aumenta o mercado e, por isso, deve continuar sendo pago pela Conta de 
Desenvolvimento Enérgico (CDE). 

 
A CDE é uma conta única, reformulada em 2013, e que engloba a maioria dos encargos 

e subsídios 
 

Semana começa com terceiro dia (efetivo) de greve dos bancos em Curitiba 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Com a rejeição da última proposta feita pela Fenaban (braço sindical da Febraban, que 

representa os bancos), a semana deve começar com o terceiro dia (efetivo) de greve 
dos bancos em Curitiba. A paralisação da categoria começou na última terça-feira (6), 

mas quarta (7) e quinta (8) houve feriado na capital.  
 
Na sexta-feira (9), os bancários disseram não para a oferta patronal, que consistia em 

aumento de 7% no salário e demais benefícios mais um abono de R$ 3.300. Uma nova 
rodada de negociações entre patrões e empregados está marcada para a próxima 

terça-feira (13). 
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Segundo a categoria, a nova proposta ainda é insuficiente e segue abaixo da inflação 
do período, de que é de 9,62% até agosto. No começo da greve, a oferta dos bancos 
era de aumento de 6,5% e abono de R$ 3.000.  

 
No balanço de quinta-feira, quando não houve expediente bancário em Curitiba, mas 

sim na região metropolitana, a paralisação fechou 8.000 agências no país, 35,9% das 
cerca de 20 mil agências que estão sob o guarda-chuva da Contraf (confederação que 

representa os trabalhadores do setor financeiro). Houve um crescimento de 13% na 
adesão quando comparada com a terça-feira (6), início da greve.  
 

Em 2015, a greve se iniciou em outubro, durou 21 dias e garantiu à categoria um 
reajuste de 10%, com aumento real de 0,11%.  

 
O que os bancários pedem 
- reajuste - 5% mais a inflação de 9,57%  

- benefícios - R$ 880 em vales-alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche  
- piso - R$ 3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do Dieese)  

O que os bancos oferecem 
- reajuste - 7% sobre salário e benefícios  
- abono - R$ 3.300  

- piso - R$ 2.856,31  
 

Bancários têm nova rodada de negociação com patrões na terça-feira 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
 

 
 
 

 
Prestes a completar uma semana, a greve dos bancários terá uma nova rodada de 

negociações entre patrões e empregados nesta terça-feira (13). Na última sexta-feira 
(9) os trabalhadores recusaram uma proposta da Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), que previa reajuste de 7% no salário, na Participação nos Lucros e 

Resultados (PLR) e nos auxílios refeição, alimentação, creche, além do abono de R$ 
3,3 mil. 

 
Para a categoria a nova proposta ainda é insuficiente e segue abaixo da inflação do 
período, de que é de 9,62% até agosto. 

 
Agências fechadas 

O último balanço feito pelo sindicato que representa a categoria em Curitiba, na 
quinta-feira (8) apontou que 268 agências bancárias ficaram fechadas, além de oito 

centros administrativos. 
 
Segundo estimativas do Sindicato, mais de 8,7 mil trabalhadores permanecem de 

braços cruzados, número que equivale a 48% de adesão. No Paraná, já são 547 
agências da base em greve, com um total de 12,7 mil bancários. 

 

Em dois anos, setor automotivo corta 200 mil 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
A crise que levou à redução drástica nas vendas e na produção de veículos no Brasil 

provocou o fechamento, de 2014 até agora, de 31 mil vagas nas montadoras, onde 
normalmente os empregos são considerados de melhor qualidade. Na rasteira, foram 
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demitidos mais de 50 mil trabalhadores nas autopeças e mais de 124 mil nas 
concessionárias, numa conta que supera 200 mil cortes.  
 

Os números vão seguir em alta, pois ainda há ajustes a serem feitos em algumas 
fábricas, como as de Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR), onde a Volkswagen 

deve seguir o mesmo procedimento realizado na unidade do ABC paulista, com 
abertura de programa de demissão voluntária (PDV), que atraiu pelo menos 1,2 mil 

funcionários nos últimos dias.  
 
Na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo (SP), 1.047 trabalhadores se 

inscreveram em um PDV nas duas últimas semanas, após a montadora oferecer R$ 
100 mil como incentivo, além dos direitos da rescisão. Apesar disso, a empresa não 

obteve as 1,4 mil adesões que esperava e, por isso, demitiu mais 370 funcionários.  
 
Alguns trabalhadores aderiram ao programa por não verem mais o futuro que 

esperavam no setor, até pouco tempo muito cobiçado. “O ambiente atual é de muita 
pressão”, diz Gustavo, funcionário da Mercedes há cinco anos que pediu para não ter 

o sobrenome divulgado, por questão de segurança.  
 
Ele vai aproveitar o salário extra e a rescisão para quitar as prestações do apartamento 

em Santo André (SP), onde mora com a esposa, que trabalha numa administradora 
de condomínios, e a enteada, de 12 anos. “Com isso, me livro da maior dívida que 

tenho.”  
 
Gustavo, de 39 anos, vai começar a distribuir currículos em indústrias, mas já dá “este 

fim de ano como perdido”. Se não conseguir emprego nessa área, pretende voltar a 
dar aulas de história, área em que é graduado.  

 
Outro funcionário que também pede para não ter o nome divulgado – e se identifica 
apenas pelas iniciais J.S. – quer aproveitar o dinheiro do PDV para fazer um curso de 

línguas fora do País e, quem sabe, uma pós-graduação.  
 

“Enquanto a situação não melhora, vou tentar investir nos estudos”, afirma ele, que 
tem 38 anos e também trabalhou por cinco anos na Mercedes no setor de CKD 
(veículos desmontados).  

 
A intenção do ex-metalúrgico é ir para o Canadá ou Austrália, mas ele se preocupa 

com a dívida que deixará no Brasil, de “muitas” prestações do imóvel adquirido em 
São Bernardo do Campo (SP) há poucos anos.  
A esposa e os três filhos de 17, 10 e 7 anos ficarão no País. Ela faz bicos como manicure 

e em confecção de roupas.  
 

No fim de 2013, as montadoras do País empregavam 157 mil trabalhadores, número 
que, em agosto, era de 126 mil. Desse total, 2,5 mil estão em lay-off (com contratos 

suspensos por cinco meses) e 19,8 mil no Programa de Proteção ao Emprego (PPE), 
que reduz jornada e salários.  
 

Retomada  
A partir de 2014, quando as crises econômicas e política se intensificaram, a produção 

nacional despencou de 3,7 milhões de veículos para as esperadas 2,3 milhões de 
unidades neste ano.  
 

O mercado interno encolheu 1,7 milhão de veículos e caminha para chegar ao fim do 
ano com vendas de no máximo 2 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões 

e ônibus, retornando assim a volumes próximos aos de dez anos atrás.  
 
Voltar a vender anualmente mais de 3 milhões de unidades, como ocorreu de 2009 a 

2014, deve levar no mínimo quatro anos, prevê Rodrigo Custódio, diretor da área 
automotiva da consultoria Roland Berger para a América do Sul.  



O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Antonio Megale, também vê uma recuperação lenta. Neste ano, a entidade 
estima nova queda de 19% nas vendas em relação ao anterior, mas, para 2017, o 

executivo espera o início da retomada.  
 

“Certamente vamos ficar acima dos 2 milhões de veículos deste ano, que é um número 
muito baixo”, prevê Megale. “Pode ser até que o volume cresça pouco, mas não vai 

ser negativo.”  
 
Queda de vendas no Brasil causa prejuízo bilionário a fabricantes  

Nos últimos dois anos e meio, apenas duas das quatro maiores montadoras do País – 
as americanas General Motors e Ford – somaram prejuízos de US$ 3,9 bilhões na 

América do Sul, região em que o Brasil responde por quase 60% das vendas. As duas 
marcas e a Fiat Chrysler são as únicas que divulgam balanços financeiros na região.  
 

O grupo Fiat Chrysler teve lucro de US$ 218 milhões em 2014 e prejuízo de US$ 78 
milhões no ano passado. No primeiro semestre deste ano, voltou a se recuperar e 

registrou ganho de US$ 10 milhões. A Ford, contudo, perdeu no período US$ 521 
milhões, quase 40% a mais que em igual intervalo de 2015.  
 

A GM, por sua vez, teve prejuízo de US$ 188 milhões, melhora significativa em relação 
ao resultado negativo de US$ 358 milhões no primeiro semestre de 2015. 

“Provavelmente a empresa adotou medidas de eficiência, redução de custos e de 
pessoal”, afirma o diretor da Roland Berger, Rodrigo Custódio.  
 

Ele acredita que o quadro de perdas se estenda para a maioria das demais 
montadoras. O setor opera com menos de 50% de sua capacidade produtiva, de 5,3 

milhões de veículos, atingida nos últimos anos com a inauguração de novas fábricas.  
 
Uma das novas construções, a unidade da Honda em Itirapina (SP), ficou pronta no 

fim de 2015, mas até hoje não ligou as máquinas. A fábrica com capacidade para 120 
mil carros ao ano está fechada, à espera da retomada do mercado. Não há previsão 

de quando será inaugurada.  
 
Competitividade  

O único dado positivo das montadoras são as exportações, em parte ajudadas pela 
questão cambial.  

No ano passado as vendas externas somaram 417 mil veículos, quase 25% a mais que 
em 2014. Neste ano, a previsão é de superar 500 mil unidades.  
 

O problema é que o carro nacional só consegue chegar a países da América Latina, 
cuja demanda total é inferior ao mercado brasileiro. Além disso, para alguns deles, é 

mais barato importar da China ou dos Estados Unidos.  
 

“O Brasil precisa sair para fora da América Latina, pois o mundo é muito maior que 
isso”, diz Custódio. Mas a falta de acordos comerciais com outros países, e 
principalmente a falta de competitividade do produto nacional, torna esse caminho 

bastante difícil.  
 

O consultor da Roland Berger cita, por exemplo, o nível de automação – que é um 
elemento de competitividade – na indústria local. “O Brasil tem 30 mil robôs nas 
fábricas e, para se equiparar à média mundial precisaria ter 200 mil”.  

 
Outro exemplo é a falta de escala de produção. Levando-se em conta a grande 

quantidade de modelos produzidos no País, a média brasileira é de 30 mil unidades ao 
ano por modelo. Nos EUA é de 110 mil, no México de 90 mil e na Alemanha de 80 mil. 
Segundo Custódio, o investimento em um novo carro é muito alto e, sem escala 

produtiva, pode ser inviável.  
 



Outro fator citado por ele é a urgente necessidade de recuperação do parque de 
fornecedores, que passa por grandes dificuldades e muitas empresas estão quebrando 
ou entrando em recuperação judicial. 

 

Keiper corta 724 vagas após perder contrato com a Volkswagen 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Keiper, fabricante de autopeças do Grupo Prevent, informou ontem ter demitido nos 
últimos dias 724 funcionários, mas os cortes podem chegar a 900 até o fim do mês. 
Segundo a empresa, o motivo foi a rescisão do contrato de fornecimento por parte da 

Volkswagen, anunciada no mês passado.  
 

Os cortes foram feitos em unidades do grupo em Mauá, Araçariguama, São Paulo e 
Ribeirão Pires, todas no Estado de São Paulo.  
 

“A Keiper lamenta que a Volkswagen tenha provocado esta situação justamente 
quando o setor automotivo precisa de estimulo para se recuperar das vendas que 

estão em queda em todo o Brasil”, diz, em nota, Marino Mantovani, presidente do 
grupo Keiper no Brasil.  
 

A empresa alega que 85% do seu faturamento vinha do fornecimento de estruturas 
de bancos às unidades da Volkswagen, para as quais era fornecedora exclusiva. Diz 

ainda que o desentendimento começou quando o grupo pediu reajustes nos valores 
dos contratos, que estariam defasados em mais de 20%.  
 

A Keiper também afirma que a Volkswagen suspendeu unilateralmente o contrato de 
fornecimento e retirou seu ferramental das fábricas de Mauá e Araçariguama. “Além 

disso, numa demonstração de abuso econômico, está retendo o pagamento de mais 
de R$ 6 milhões devidos à Keiper.”  
 

Também em nota, a Volkswagen informa que “rescindir os contratos e recorrer à 
Justiça para reaver os ferramentais de sua propriedade foi a última alternativa após o 

descumprimento de 11 acordos comerciais estabelecidos com o grupo desde março de 
2015, quando tiveram início as interrupções de fornecimento que geraram a perda de 
produção de cerca 150 mil veículos em mais de 160 dias de paralisação nas fábricas 

da empresa.”  
 

Atualmente, a maioria dos 18 mil funcionários da Volkswagen no País está em férias 
coletivas à espera do início de operações de novos fornecedores. 
 

PDV tem riscos para trabalhadores e empresas em cenário de crise 

econômica 

12/09/2016 – Fonte: R7 
 

Se para uns o PDV pode ser o começo de um calvário, para outros pode ser grande 
oportunidade, diz especialista Camila Domingues/Palácio Piratini  
 

Diante de um cenário de crise econômica e a consequente redução da demanda e 
elevação dos custos, grandes empresas, como Petrobras e Embraer, ofereceram a 

seus funcionários Planos de Demissão Voluntária (PDV), como forma de reduzir 
despesas e ganhar fôlego para atravessar o momento de turbulência.  
 

Se para as companhias a medida é uma alternativa de desafogo, especialistas ouvidos 
pela Agência Brasil avaliam que, para os empregados, a adesão a um PDV pode ser 

um caminho perigoso, se não forem observados, cuidadosamente, os prós e contras. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/keiper-corta-724-vagas-apos-perder-contrato-com-a-volkswagen/
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Em meio à principal crise da sua história, a Petrobras, por exemplo, abriu um Programa 
de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV), este ano, com a perspectiva de adesão 
superior a 7.000 funcionários. Para o professor da Faculdade de Economia da 

Universidade de São Paulo (USP) Fernando Botelho, antes de deixar o emprego, o 
trabalhador deve calcular as chances de reinserção no mercado de trabalho. 

 
“Basicamente, a pessoa tem que olhar o que ela pode fazer fora. Estamos em um 

momento de crise e, em geral, quem acaba entrando nos PDVs são as pessoas mais 
empreendedoras, mais dispostas a assumir riscos. Mas há um risco muito grande de 
a pessoa entrar no PDV e, mesmo depois de passar muito tempo [após o 

desligamento], ela não conseguir encontrar uma ocupação”, alerta Botelho. 
 

“É trocar o certo pelo duvidoso”, acrescenta o professor da Faculdade de Administração 
da Universidade de Brasília (UnB) Jorge Pinho. 
 

“Uma coisa é trabalhar 20 anos debaixo de um guarda-chuva e outra coisa é ir se 
expor ao sol. Não é porque você tem grande experiência em uma empresa que vai 

conseguir se realocar com facilidade”, diz Pinho. 
 
Se para uns o PDV pode ser o começo de um calvário, para outros pode ser grande 

oportunidade. “Dependendo das condições, pode ser uma boa escolha. A pessoa sai 
da empresa com um bom dinheiro, pode abrir o próprio negócio e complementar a 

renda da aposentadoria, por exemplo”, destaca o economista da USP. 
 
Mas se o acerto financeiro pode seduzir, o economista alerta para os riscos. “As 

pessoas têm que tomar cuidado porque muitas vezes elas não têm maturidade para 
administrar uma grande quantidade de dinheiro. Alguns vão sair com indenizações 

grandes, acima de R$ 500 mil. Esse dinheiro tem que ser administrado com muita 
parcimônia. Não pode sair comprando carro, gastando com supérfluos ou 
empreendimentos muito arriscados”, alerta. 

 
“As grandes corporações capitalistas ganham muito dinheiro com carteiras de ações, 

investimento. As pessoas, normalmente, não têm condições de comandar uma carteira 
de ações. Portanto, é importante que busquem uma nova fonte de renda”, acrescenta 
o professor de administração da UnB. 

 
Na avaliação dos especialistas ouvidos pela Agência Brasil, não são apenas os 

trabalhadores que devem calcular bem as expectativas acerca dos PDVs. “Do ponto de 
vista da empresa, principalmente para aquelas que abrem o plano de demissão 
voluntária para todo mundo, ocorre um problema que a gente chama de seleção 

adversa”, explica Botelho. 
 

“Acaba-se estimulando a sair os melhores empregados. Aqueles que se recolocam 
mais fácil, têm mais mercado, esses são os que aderem primeiro ao PDV nesse modelo. 

A empresa acaba ficando com um corpo de funcionários um pouco pior, de qualidade 
média”.  
 

O economista pondera, contudo, que no atual cenário de crise, ainda que ficando “com 
os piores”, o enxugamento do quadro pode ser que seja melhor do que manter todos. 

“Estamos em uma crise muito grande”. 
O professor da UnB reforça que, se a perda de bons quadros pode ser prejudicial, a 
manutenção da máquina inchada pode comprometer ainda mais a saúde financeira 

das companhias.  
 

“Alguns funcionários com muito tempo de casa custam muito caro. As empresas 
podem substituí-los por profissionais mais baratos e, ao longo do tempo, isso pode 
produzir economia”, avalia Pinho. 

 



Paralisia do Mercosul já afeta indústria no Brasil 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Se antes havia dúvidas se a crise do Mercosul teria alguma consequência além das 
declarações políticas de efeito, agora não há mais. Perto de duas dezenas de produtos, 

a maioria insumos industriais, tiveram os custos de importação majorados por falta de 
deliberação do bloco. A lista vai de tinta para impressão de tecidos a cones de lúpulo, 

usados na fabricação da cerveja.  
 
“A paralisia do Mercosul está impossibilitando decisões”, afirma o consultor jurídico 

Anderson Stefani, que representa duas entidades da indústria de vidros. Desde o fim 
de agosto, as compras de filme de polivinil butiral, um insumo não produzido no Brasil, 

que eram taxadas a 2%, estão oneradas em 16%. Esse filme serve para impedir que 
um vidro, quando quebrado, se espalhe em cacos. É usado, principalmente, em 
automóveis e na construção civil.  

 
Também estão na lista cabos e fibras de acrílico, utilizados na indústria têxtil. Em 

2014, o Mercosul decidiu reduzir a tarifa de importação desses insumos de 16% para 
2%, para tornar os produtos locais mais competitivos em relação aos asiáticos. Mas 
essa redução venceu em maio, pouco antes da data prevista para uma reunião de 

cúpula do Mercosul, que acabou não ocorrendo. Por isso, não houve decisão e a 
importação ficou mais cara.  

 
“A empresa vai pagar mais tarifa e repassar para o preço”, disse o diretor de Relações 
Internacionais e Comércio Exterior da Federação da Indústria do Estado de São Paulo 

(Fiesp), Thomaz Zanotto. Com isso, o produto nacional perde competitividade para os 
importados. Ele defende que o bloco tenha formas mais ágeis de tomar decisões 

técnicas. “O Mercosul é useiro e vezeiro de ter problemas políticos, e os temas técnicos 
acabam pendurados.”  
 

O diretor ressaltou que não há controvérsia sobre a redução tarifária dos cabos e fibras 
de acrílico. O tema já havia sido discutido no bloco e todos já haviam concordado com 

a redução. O que está pendente é uma simples prorrogação. O problema com a 
importação desse insumo foi levado ao conhecimento do ministro das Relações 
Exteriores, José Serra, pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 

(Abit).  
 

Origem – Todo esse problema com as importações existe porque o Mercosul é uma 
união aduaneira. Por isso, os países sócios adotam uma política única de taxação de 
produtos importados, a chamada Tarifa Externa Comum (TEC).  

 
Para atender a particularidades dos países, existe uma lista de exceções à TEC que 

pode ser acionada, por exemplo, para atender a situações de desabastecimento.  
 

Porém, seu uso precisa ser aprovado pelos sócios do bloco: Brasil, Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela. Como o Mercosul está em crise e não consegue se reunir, as 
empresas estão de mãos amarradas. “O governo tem um acompanhamento até 

positivo dessa questão, mas não tem muito o que fazer”, admite Stefani.  
 

Na avaliação da Associação Brasileira da Indústria Química, o Mercosul passa por um 
“realinhamento”. A entidade acredita que a diplomacia brasileira estará “no centro da 
construção de um novo momento operacional para o Mercosul, buscando fortalecer os 

grupos técnicos e decisórios e organizar uma firme agenda com frequentes reuniões, 
além de modernizar os mecanismos de alterações tarifárias, cooperação aduaneira, 

convergência regulatória, entre outros elementos fundamentais para a solidez de um 
ambiente de negócios saudável” 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/paralisia-do-mercosul-ja-afeta-industria-no-brasil/


Artigo: Brasil, cenário demográfico 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Ficou evidente demais que os países cuja população ativa – leia-se população 
jovem – era proporcionalmente maior estavam em crescimento; já os outros 

não 
 

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou a 
estimativa da população brasileira, apontando que o Brasil tem mais de 206 milhões 
de habitantes. A cidade de São Paulo, a mais populosa do país, tem 12,04 milhões de 

habitantes (5,8% do total nacional). Estima-se que, de 2015 para 2016, quase 24,8% 
dos municípios tiveram redução de população. 

 
Somos um grande país. É a boa notícia. A queda populacional, acentuada e crescente, 
é a má notícia. Explico, amigo leitor, a razão de fundo da minha opinião. 

 
A partir dos anos 1960, veio à tona com grande força a preocupação demográfica.  

 
Consolidou-se a leitura unívoca de que o crescimento populacional era um problema a 
ser combatido. A pobreza e a miséria no mundo estavam de certa forma mais 

próximas, tornavam-se mais conhecidas.  
 

Imagens televisivas dos países extremamente pobres pareciam gritar: o mundo não 
comporta mais gente, falta alimento! E parecia urgente a necessidade de uma forte 
guinada. Acrescentava-se a consciência ecológica.  

 
A presença humana gerava – quase como uma lei física – problemas ambientais. O 

mundo parecia ser uma casa pequena para tanta gente. Diminuir o número de 
habitantes, ou ao menos não crescer tão rapidamente, apresentava-se como uma 
questão de sobrevivência. 

 
Estamos numa corrida contra o tempo. Gente não é problema. É solução 

 
Era a cultura de uma época. Poucas décadas antes, não se via assim. No debate sobre 
a reconstrução da Europa, no pós-guerra, o crescimento da população não era visto 

como problema; muito ao contrário. Já nos anos 60, ao avaliar o desenvolvimento dos 
países latino-americanos, a demografia estava na ordem do dia.  

 
Objetivamente, a Europa em 1945 era mais densamente povoada que a América Latina 
dos anos 60. No entanto, neste lado do planeta, o número de pessoas era encarado 

como um problema; lá, não. 
 

Essa visão transcendeu os anos 60 e, nas décadas seguintes, era lugar-comum criticar 
o crescimento populacional. Chegou até agora; até quase agora, para ser exato. No 

apagar das luzes da década passada, sem grande estardalhaço, passou-se a falar o 
contrário. Aparecia na mídia a expressão “janela demográfica”. Ao contrário de todas 
as visões anteriores, população jovem passou a ser um aspecto positivo, considerada 

um valioso ativo. 
 

Qual foi a grande mudança? Surgiu uma nova tese acadêmica? Não. Apenas passou a 
ser evidente demais que os países cuja população ativa – leia-se população jovem – 
era proporcionalmente maior estavam em crescimento; já os outros não.  

 
Na década de 50 a China tinha o tamanho da Europa. Hoje o Velho Continente, limitado 

na sua capacidade de renovação, está mergulhado numa assombrosa crise. A China, 
não obstante sua enorme fatura social, é a grande potência do terceiro milênio. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/brasil-cenario-demografico-d2u52b29dzw82wrljob684zhp


Uma população em declínio também poderá afastar investidores internacionais, 
interessados no potencial do consumo interno. “Onde o investidor prefere aplicar 
recursos? Na Índia ou na China, onde a renda per capita cresce junto com a população, 

ou na Rússia, onde a renda per capita vem crescendo, mas o mercado consumidor 
vem encolhendo?”, indaga Markus Jaeger, economista do Deutsche Bank. 

 
A previdência social também poderá vir a sofrer com a crise demográfica, afirma 

Jaeger. “Se a força de trabalho não for renovada, não haverá pessoas suficientes para 
gerar a renda necessária para pagar as pensões de aposentados. Isso pode prejudicar 
as políticas fiscais e econômicas e gerar tensões políticas”, estima o economista.  

 
O Brasil, mesmo sofrendo com o caos econômico, tem enfrentado o terremoto fiscal 

graças à sua janela demográfica: uma população em idade ativa expressivamente 
grande. O tamanho e a juventude do mercado brasileiro conspiram a nosso favor. 
Basta um mínimo de seriedade governamental.  

 
Ter tomado consciência apenas agora nos põe em outro problema: conseguir 

enriquecer como país antes de envelhecer. Estamos numa corrida contra o tempo. 
 
Queremos sucumbir ao inverno demográfico ou estamos dispostos a abrir a janela da 

renovação? Gente não é problema. É solução.(Carlos Alberto Di Franco - é jornalista). 
 

Saiba onde fica a maior instalação fotovoltaica do Paraná 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
Inaugurada há pouco mais de um mês, a nova unidade do Senac em Curitiba é, até o 
momento, a maior instalação fotovoltaica do estado, segundo o registro de micro e 

mini geração de energia da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
 
No telhado da unidade de ensino profissional, no bairro Portão, 228 placas solares 

espalhadas em uma área de 370 m² transformam a radiação solar em energia elétrica 
para suprir a necessidade energética da edificação de que tem cinco andares, mais o 

pavimento técnico. A capacidade instalada do sistema é de 59,2 kWp, o equivalente a 
74.939 kWh por ano.  
 

A energia produzida pelos painéis solares abastece um sistema de iluminação 
inteligente composto por 2,5 mil lâmpadas de LED com fotocélulas instaladas na área 

externa do edifício e nas salas de aula. 
 
 Além disso, o sistema conta ainda com sensores de presença; circuitos de iluminação 

individualizados que permitem controlar o nível de iluminação e sombra em cada parte 
do ambiente; e de chapa perfurada na fachada, que aumenta a área de ventilação 

natural e gera uma dependência menor de ar-condicionado. Juntas, essas tecnologias 
podem levar a uma economia de até 52% de energia.  

 
Quando a escola não estiver sendo usada ou, então, quando houver baixo consumo 
de energia, como, por exemplo, em feriados ou nos finais de semana, a energia 

produzida será injetada na rede elétrica da Copel gerando créditos ao Senac, que serão 
abatidos na tarifa mensal.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/saiba-onde-fica-a-maior-instalacao-fotovoltaica-do-parana-8ifgjbqlyaj4s2rkz5l4zrvyl


Estrela do projeto, o sistema fotovoltaico custou R$ 415 mil e o retorno do 
investimento é esperado em aproximadamente 7,5 anos, explica Ricardo Cansian, 
diretor da RAC Engenharia, responsável pelo empreendimento. 

 
Selo sustentável  

Tanto o sistema fotovoltaico quanto os demais elementos de eficiência energética são 
uma parte do projeto, que agrega ainda outras tecnologias de racionalização do 

consumo de água: foi instalada uma cisterna para captação de 3,6 mil litros de água 
da chuva, conforme exigência da legislação municipal.  
 

A água captada será direcionada a torneiras instaladas na parte externa da edificação, 
no estacionamento e no gramado, e utilizadas para a limpeza de calçadas e piso 

externo. Pelo conjunto de atributos de sustentabilidade, a unidade do Senac recebeu 
a certificação LEED Platinum, nível máximo de reconhecimento de construções 
sustentáveis que segue citérios internacionais de avaliação. 

 
Paraná é vice-líder em geração caseira de energia 

Existem atualmente no Paraná 410 sistemas fotovoltaicos conectados à rede da 
Companhia Paranaense de Energia (Copel). Há um ano, eram menos de 100. Mais da 
metade do total de sistemas instala dos ( 230) começou a gerar energia em 2016 – 

até agora, neste ano, a Copel fez cerca de 30 conexões de centrais solares à rede. 
 

Esses números fazem do Paraná o segundo estado brasileiro em número de domicílios 
com sistemas de geração caseira conectados à rede elétrica da concessionária de 
energia, atrás apenas de Minas Gerais.  

 
A potência total destes 410 geradores solares é de 2.260 kWp (kilowatt-pico), 

capacidade que se refere a condições ideais de insolação. Para se ter uma ideia, de 
janeiro de 2015 a agosto deste ano, a quantidade de eletricidade gerada a partir de 
sistemas fotovoltaicos que foi injetada na rede Copel foi de 62 mil MWh, equivalente 

ao consumo mensal da cidade de Ponta Grossa, que possui 136 mil unidades 
consumidoras e 341 mil habitantes.  

 
Em julho de 2016, a geração solar injetada na rede da Copel em todo o Paraná foi de 
11 mil MWh, equivalente ao consumo das lâmpadas de iluminação pública de Curitiba. 

  

Inflação em alta deve impedir maiores cortes de juros em 2016 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 

 
Mesmo com a queda do IPCA em agosto, que fechou em 0,44% ante 0,52% no mês 
anterior, a inflação deve continuar pressionada até o fim do ano, o que tende a impedir 

maiores cortes na taxa básica de juros. No acumulado dos 12 meses, o índice fechou 
em 8,97%, número longe do centro da meta de 4,5%. Até o fim de 2016, a expectativa 

do mercado é que o indicador fique acima dos 7%. 
Para analistas financeiros, a indexação da economia e os altos gastos públicos devem 
manter a inflação em alta nos próximos meses. E sem a aprovação de medidas de 

ajuste fiscal, como o teto de gastos do Governo Federal e a reforma da previdência, a 
tendência é que o BC assuma uma política tímida de corte dos juros.  

 
“Ao atrelar as despesas de um ano ao período anterior, o governo acaba indexando os 
seus gastos, o que contribui para a alta da inflação”, explica o analista da RC 

Consultores Everton Carneiro. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/inflacao-em-alta-deve-impedir-maiores-cortes-de-juros-em-2016-7mdy7t2g3qnh2l27t0q9xtga5


Vilão 
No mês passado, o grupo de alimentos e bebidas, que foi o principal vilão da alta 
generalizada dos preços, ficou em 0,3%, uma queda acentuada diante do índice de 

julho, de 1,32%. Nesse caso, os fatores climáticos foram o principal motivo para a 
redução dos preços. Outros dois setores apresentaram queda acentuadas nos índices: 

o de serviços, que ficou em 7,4% no acumulado do ano, conforme a consultoria; e o 
de transportes, que caiu de 0,40% para 0,27%. 

 
Na outra ponta, o grupo de saúde e cuidados pessoais aumentou de 0,66% para 
0,80%, puxado pela alta nos planos de saúde, observa Carneiro. Já a educação teve 

uma elevação de 0,04% para 0,99%. 
 

Para o economista da Órama e professor do Ibmec/Rio Alexandre Espírito Santo, o 
IPCA reflete a alta generalizada nos preços vista no ano passado, quando o governo 
realizou um reajuste dos preços administrados, como dos combustíveis e da energia 

elétrica. Outro fator que teve impacto positivo sobre a queda do índice foi o câmbio. 
No acumulado do ano, o dólar recuou mais de 23%. 

 
Na opinião do economista, os dados abrem espaço para uma redução de 0,25 ponto 
porcentual da taxa de juros, que pode ocorrer na próxima reunião do Copom, em 

outubro. Tal corte levaria a taxa Selic para 14%. 
 

Na última ata do Copom, que data do fim de agosto, o BC condicionou a queda da taxa 
à desaceleração dos preços dos alimentos e de outros itens mais “sensíveis à política 
monetária e à atividade econômica” assim como à implementação do ajuste fiscal. 

 
“Os cortes na taxa de juros vão depender dos sinais que o governo passar para o 

mercado. Com o fim da interinidade do governo Temer, ele será mais cobrado para 
que o ajuste ocorra de forma rápida e efetiva”, avalia Carneiro. 
 

Expectativas 
As consultorias econômicas apostam em uma continuidade na redução do índice de 

preços até o fim deste ano. Em seu relatório enviado para a imprensa, o Bradesco 
indica uma nova queda na inflação dos alimentos até o fim de setembro, o que deve 
levar o IPCA aos 7,2% ao ano. Já a RC Consultores aposta que o índice feche 2016 

aos 7,3%, enquanto o Boletim Focus, do BC, sugere uma inflação de 7,34%.  
 

Em alta 
Embora o IPCA tenha apresentado uma desaceleração em agosto na comparação com 
o mês anterior, o índice segue muito acima da meta da inflação no acumulado dos 12 

meses: 
 

Em 12 meses  
IPCA acumulado, em %  

 
 



 
No mês  
IPCA, em %  

 
 
Por setor  

O setor de alimentos e bebidas foi o grupo responsável por puxar a queda no mês 
anterior, quando registrou uma elevação de 1,32%:  

 

 
 
Fonte: IBGE. Infografia: Gazeta do Povo. 

 
Gastos públicos 

O aumento dos gastos públicos é apontado pelos economistas como uma das principais 
razões para a pressão inflacionária.  
 

A explicação para isso está na maior injeção de dinheiro do governo na economia local 
em áreas que não estão ligadas aos investimentos, o que desvaloriza a moeda; e à 

expectativa negativa do setor produtivo, que tende a aumentar antecipadamente os 
preços ao mercado consumidor diante das incertezas do cenário econômico. 
 

Produção industrial cresce em 6 dos 14 locais pesquisados em julho 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
A produção industrial avançou em seis dos 14 locais pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na passagem de junho para julho. Foram 

registradas altas em Pernambuco (3,9%), no Paraná (2,6%), no Espírito Santo 
(2,3%), em São Paulo (1,6%), em Minas Gerais (1,1%) e no Ceará (0,4%). 

 
Dentre os locais que apresentaram queda, o principal destaque foi na Bahia (-11,2%), 
que teve o resultado negativo mais acentuado nesse mês, com a quarta queda seguida 

na produção. 
 

 Santa Catarina (-3,1%), Rio Grande do Sul (-2,8%), Rio de Janeiro (-2,3%), região 
Nordeste (-2,1%) e Pará (-2,0%) também apresentaram baixas, enquanto Amazonas 
(0,0%) e Goiás (0,0%) repetiram o patamar anotado no mês de junho. 

 
Na comparação com julho de 2015, 13 dos 15 locais pesquisados apresentaram recuo 

na produção industrial, registrando redução de 6,6% na comparação anual. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/producao-industrial-cresce-em-6-dos-14-locais-pesquisados-em-julho-1hyy4b6vdpp8fgwpsks6od8kt


As baixas mais intensas foram registradas por Espírito Santo (-21,2%), Bahia  
(-19,2%) e Rio Grande do Sul (-11,9%). Região Nordeste (-8,1%) e Goiás (-6,8%), 
tiveram taxas acima da média nacional. 

 
Santa Catarina (-5,5%), Rio de Janeiro (-5,0%), Amazonas (-4,4%), Minas Gerais  

(-4,3%), Pernambuco (-3,7%), Ceará (-2,0%), São Paulo (-1,8%) e Paraná (-0,1%) 
completaram o conjunto de locais com taxas negativas nesse mês. Por outro lado, 

Pará (9,9%) e Mato Grosso (3,1%) assinalaram os avanços em julho de 2016. 
 

Temer quer campanha para esclarecer população sobre reforma da 
Previdência 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  

 

 
 
Após uma semana marcada por informações desencontradas sobre os planos para 

ajustar as contas públicas no país, o governo Michel Temer decidiu afinar as ações de 
comunicação e lançar uma campanha de conscientização popular a fim de aprovar a 
reforma da Previdência no Congresso. 

 
Interlocutores do presidente consideram que mais importante do que fixar uma data 

para enviar as mudanças ao Legislativo é fazer uma campanha de esclarecimento para 
atuais e futuros beneficiários. 

 
O governo vai bater na tecla de que as regras do Brasil são muito generosas em relação 
a outros países e que, sem uma reforma, não haverá recursos para pagar benefícios 

concedidos a aposentados e pensionistas em razão do aumento dos déficits 
previdenciários. 

 
Na terça-feira passada, o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, havia 
informado que a proposta seria remetida ao Congresso ainda neste mês. A iniciativa 

atendia à pressão do PSDB, principal aliado de Temer, mas desagradava a parte da 
base que defendia o envio da proposta depois das eleições municipais, temendo 

prejuízos na campanha. 
 
O texto deve estabelecer, entre outras mudanças, uma idade mínima para a 

aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres. 
 

Na sexta-feira, Geddel mudou o discurso: disse ser contra estipular um prazo para o 
envio da reforma. Defende que é preciso fazer um trabalho de conscientização antes 
de remeter a proposta. “A decisão do presidente é essa, mas é claro que, em tema 

dessa complexidade, é sempre prudente ouvir os aliados”, disse. 
 

O ministro revelou que o governo prepara uma campanha para orientar a população 
sobre a necessidade de se mudar as regras da aposentadoria para garantir o 
pagamento de benefícios futuros: “Vamos analisar tudo com tranquilidade”. 

 
Timing 

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, concorda que o importante não é o momento do envio da proposta, se antes 
ou depois das eleições, mas sim a forma como o governo colocará o debate para a 

sociedade. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/temer-quer-campanha-para-esclarecer-populacao-sobre-reforma-da-previdencia-1btqukpiv34d8degmbpahdmlp
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/temer-quer-campanha-para-esclarecer-populacao-sobre-reforma-da-previdencia-1btqukpiv34d8degmbpahdmlp


“Reforma da Previdência não é fácil em nenhum lugar do mundo. Tem de explicar para 
a sociedade, principalmente para as pessoas mais simples. As pessoas vão querer 
discutir exaustivamente. Vai modificar um contingente muito grande. O governo está 

se preparando para uma campanha muito grande de esclarecimento”, disse. 
 

Para Mansueto, mesmo as pessoas com alta escolaridade no Brasil consideram ser 
normal se aposentar muito cedo com regras especiais. “Tem que mostrar as regras no 

resto do mundo para provar que não é normal as pessoas se aposentarem com 49 
anos, 54 anos. O Brasil vai envelhecer e se a gente não fizer reforma corre o risco de 
a gente não ter dinheiro lá na frente para pagar os aposentados”, completou. 

 
Outro integrante da equipe econômica admitiu reservadamente que, sem um 

esclarecimento maior para a sociedade, vai ser mais difícil aprovar a proposta. Ele 
disse que, somente após se criar o ambiente de que é imprescindível reformar a 
Previdência, é que se deve enviar o texto ao Congresso. 

 

Ainda não está fechado quando a campanha de esclarecimento será divulgada. A 
ação do governo visa a convencer, em dois turnos de votação, ao menos 308 dos 

513 deputados e 49 dos 81 senadores, quórum necessário para aprovar uma 
emenda constitucional, como será a reforma da Previdência. 

 

Negociações coletivas devem ser valorizadas para modernizar relações do 

trabalho 

12/09/2016 – Fonte: CNI  
 

 
 
 

 
 

 
 

Reconhecimento do diálogo entre empresas e trabalhadores pode reduzir conflitos 

trabalhistas. Presidente Michel Temer deve enviar este ano propostas de mudanças 
 

Por cerca de três anos, os funcionários de uma empresa no Rio Grande do Sul tiveram 
um acordo coletivo que permitia encerrar a jornada de trabalho 30 minutos antes do 
horário normal de expediente.  

 
Isso foi possível porque os trabalhadores, por meio do sindicato, negociaram com os 

empregadores uma redução no horário de almoço na mesma proporção, tudo com o 
aval dos trabalhadores. 
 

No entanto, nesse período, alguns trabalhadores demitidos foram à Justiça do 
Trabalho alegando que não tinham uma hora de intervalo para almoço e descanso, 

tempo mínimo previsto na legislação brasileira para quem tem uma jornada diária de 
pelo menos seis horas. Após perder na Justiça e ser obrigada a pagar indenização 
aos funcionários demitidos, a empresa não renovou essa cláusula do acordo coletivo. 

 
O relato da administradora de empresas Débora de Souza Morsch, gestora de 

recursos da Zenit Asset Management, mostra como regras negociadas entre 
empregadores e empregados, com participação do sindicato e registradas num 
acordo coletivo, podem gerar, no futuro, dívidas trabalhistas e afetar o resultado 

financeiro das empresas.  
 

“A legislação atual está acabando com a competitividade do país”, afirma Débora, 
que diz não poder revelar o nome da empresa por sigilo contratual. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/09/1,96612/negociacoes-coletivas-devem-ser-valorizadas-para-modernizar-relacoes-do-trabalho.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/09/1,96612/negociacoes-coletivas-devem-ser-valorizadas-para-modernizar-relacoes-do-trabalho.html


No caso dessa empresa, segundo ela, o almoço é feito num refeitório no local de 

trabalho e a maior parte dos trabalhadores demora menos de 30 minutos para fazer 
a refeição.  
 

“Se o negociado no dissídio ou acordo coletivo não tem amparo na lei, talvez o melhor 
para muitas empresas seja não fazer nada”, afirma Débora. Para evitar 

questionamentos futuros, diz ela, a legislação precisa ser atualizada e devem ser 
criados mecanismos para amparar acordos negociados entre as empresas e os 
trabalhadores. 

 
NAS MÃOS DO CONGRESSO - Com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios, 

o presidente Michel Temer deve enviar ao Congresso Nacional, até dezembro, uma 
proposta de reforma trabalhista na qual pontos negociados entre empresas e 
empregados possam ter mais força do ponto de vista jurídico. O objetivo das medidas 

em estudo, segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, é modernizar a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sem revogar direitos dos 

trabalhadores. 
 
“O que estamos propondo é a modernização da legislação trabalhista e não a 

flexibilização de direitos. O objetivo é atualizar e simplificar a interpretação da CLT 
para trazer uma fidelização no contrato.  

 
Buscamos um formato que prestigie a negociação coletiva no que diz respeito a 
salário e jornada de trabalho. O trabalhador é partícipe da economia e um consumidor 

em potencial”, afirma Nogueira, que vai fazer novas reuniões com representantes 
dos empresários e dos trabalhadores para buscar um acordo 

 
Em 21 de julho, após reunião em São Paulo com sindicalistas, Nogueira afirmou que 

o governo quer prestigiar a negociação coletiva. “Vamos definir em que pontos a 
convenção coletiva poderá deliberar nessa relação entre capital e trabalho, como 
questões de salário, carga horária e momentos de crise”.  

 
Além da modernização da CLT, o governo quer ainda regulamentar a terceirização, 

assunto em discussão no Congresso, e tornar permanente o Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE), conforme a assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho. 
 

“Esses pontos da reforma trabalhista são bem razoáveis e são mudanças que o país 
precisa já há algum tempo”, afirma o cientista político Sérgio Praça, professor da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo. Para ele, a legislação trabalhista 
brasileira é muito rígida e atualizá-la pode contribuir para estimular o crescimento e 
gerar novos empregos com a retomada da atividade econômica.  

 
“O mundo do trabalho mudou muito desde que a CLT foi criada e as leis precisam ser 

adequadas à realidade atual. Momentos de crise como o que enfrentamos, com 
milhões de desempregados, criam um ambiente propício para discutir mudanças”, 
avalia Praça. 

 
FLEXIBILIDADE - O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, sócio da 

Tendências Consultoria Integrada, avalia que a reforma trabalhista é uma agenda 
difícil de ser levada, mas necessária para melhorar a competitividade do Brasil e criar 
novos empregos. “Acho que não será necessária uma revolução.  

 
O ideal é concentrar a discussão em algumas mudanças mais relevantes e buscar um 

consenso político”, afirma. Sem possibilidade de regras mais flexíveis, diz, “as 
empresas acabam fazendo ajustes em cima dos seus quadros” nos momentos de 
crise. 

 
Regras mais claras darão mais segurança jurídica para as empresas, mas a reforma 

trabalhista não resolverá os problemas da economia brasileira, avalia o advogado 



Paulo Sérgio João, que defende regras para fortalecer a negociação coletiva nos locais 

de trabalho. Segundo ele, um mesmo segmento industrial comporta empresas de 
diferentes tamanhos e os acordos coletivos devem considerar essa realidade. 
 

“Muitas pessoas trabalham hoje a distância e, portanto, é necessária mais 
flexibilidade para cumprir a jornada de trabalho”, destaca o especialista na área. 

 
“Medidas para melhorar as relações de trabalho estimulam os investimentos e 
reduzem custos de eventuais ações trabalhistas futuras”, ressalta o economista Juan 

Jensen, sócio da 4E Consultoria. Entretanto, ele destaca que o problema do Brasil 
hoje é principalmente fiscal e a prioridade da agenda legislativa deve ser aprovar, no 

Congresso Nacional, medidas para ajustar as contas públicas.  
 
No entanto, diz Jensen, no processo de retomada da atividade econômica, regras 

mais claras no mercado de trabalho serão um fator positivo para a instalação de um 
novo ciclo econômico virtuoso. 

 
Regras mais claras são fundamentais para que empregadores e trabalhadores 
possam negociar ajustes nas rotinas e condições de trabalho, afirma Alexandre 

Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI).  

 
No ano passado, quando foram feitos cerca de 18 mil acordos coletivos no país, a 
Justiça do Trabalho recebeu mais de 4 milhões de demandas de trabalhadores, 

segundo ele. “Quando falamos em valer o negociado, não estamos falando em retirar 
direitos trabalhistas. Queremos é modernizar a legislação”, diz o dirigente da CNI. 

 

Ministério nega que reforma trabalhista elevará jornadas de trabalho 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

 
 

 
 
 

 
O Ministério do Trabalho divulgou nota nesta sexta-feira (9), para reforçar que a 

reforma trabalhista em estudo pelo governo não vai aumentar a jornada de trabalho 
semanal, que é de 44 horas, nem a jornada diária, de 8 horas. “O que está em estudo 
é a possibilidade de permitir aos trabalhadores, através de seus representantes eleitos 

e em sede de convenção coletiva, ajustarem a forma de cumprimento de sua jornada 
laboral de 44 horas semanais da maneira que lhes seja mais vantajosa”, disse a pasta. 

 
Segundo o Ministério, a atualização da legislação trabalhista deve ser realizada “em 

benefício do trabalhador brasileiro”, formalizando práticas já amplamente utilizadas 
por diversas categorias profissionais, mas que hoje “carecem da devida segurança 
jurídica” e, por isso, viram alvo de “diversas interpretações judiciais”. 

 
Ministério também fez ação em redes sociais; confira  

“Exemplos dessa exceção à jornada regular de 8 horas diárias são a escala de 12 horas 
de trabalho por 36 horas de descanso, e o cumprimento da jornada semanal de 44 
horas semanais em apenas 5 dias da semana”, mencionou a nota. 

 
Na quinta-feira (8), o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou em evento de 

sindicalistas que o governo estudava prever, na reforma trabalhista, a possibilidade 
de os acordos coletivos terem força de lei para flexibilizar o cumprimento das 44 horas 
ao longo da semana.  

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ministerio-nega-que-reforma-trabalhista-elevara-jornadas-de-trabalho-96n2185aycwvb84zos00xpsbx


Isso permitiria que trabalhadores exercessem sua atividade por mais horas em 
determinado dia, evitando trabalhar aos sábados, por exemplo. Haveria, no entanto, 
um limite de 12 horas (já contabilizando horas extras) para a jornada em um único 

dia. 
 

O ministro também disse, na ocasião, que a flexibilização teria de respeitar a jornada 
semanal de 44 horas. Mas as declarações do ministro repercutiram rapidamente e 

foram recebidas com irritação no Palácio do Planalto, que orientou Nogueira a se 
retratar e esclarecer melhor a questão. Desde ontem o ministro vem concedendo uma 
série de entrevistas a diversos veículos sobre o assunto. 

 
Na nota divulgada nesta sexta, a pasta diz ainda que os contratos de trabalho devem 

ser adequados à realidade das categorias profissionais. “Somente o aperfeiçoamento 
da segurança jurídica e a fidelização do contrato de trabalho farão o Brasil alcançar 
um novo patamar nas relações laborais”, disse o Ministério. 

 
“Continuaremos buscando com afinco a modernização da legislação trabalhista, tão 

almejada pelos trabalhadores brasileiros, prestigiando a autonomia do trabalhador e 
a sua representatividade sindical, modo de que o Brasil seja capaz de criar 
oportunidades de ocupação com renda simultaneamente consolidando direitos 

trabalhistas”, afirmou em nota. 
 

Reforma trabalhista terá trâmite difícil no Congresso 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  
 

As diretrizes de uma reforma trabalhista levantadas pelo ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, exigiriam mudanças na Constituição e teriam tramitação muito difícil no 

Congresso, dizem analistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real 
do Grupo Estado.  
 

Mesmo que essas propostas fossem aprovadas, a regulamentação também seria 
bastante complexa, até para não haver brecha para a precarização das condições de 

trabalho temida pelos sindicatos.  
 
Nogueira comentou anteontem, em evento da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), 

que a reforma trabalhista que o governo de Michel Temer pretende apresentar ainda 
este ano prevê uma flexibilização da jornada diária para até 12 horas, ante o limite 

atual de 8 horas, desde que mantido o teto da jornada semanal, que é de 48 horas 
(44 horas mais 4 horas extras).  
 

Além disso, seriam criadas duas modalidades de contrato, com remuneração por hora 
trabalhada e por produtividade.  

 
Escravidão  

Ontem, em entrevista à Rádio Estadão, Nogueira disse ter apenas citado um exemplo 
e garantiu que a jornada de trabalho não será ampliada. “Citei o exemplo dos 
hospitais, que têm a jornada 12 x 36 feita mediante convenção coletiva”, disse. “Doze 

horas é voltar ao tempo da escravidão”, complementou. “Direito você mantém, não 
retira.”  

 
Mesmo com a mudança no discurso, a polêmica se manteve. O advogado Guilherme 
Gantus, especialista em direito trabalhista do escritório Gantus Advogados, aponta que 

o limite de 8 horas diárias consta do artigo 7, parágrafo 13 da Constituição.  
 

Assim, qualquer alteração precisa ser feita por meio de uma proposta de emenda 
constitucional (PEC). “Não há dúvida que poderia haver uma série de questionamentos 
jurídicos.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-trabalhista-tera-tramite-dificil-no-congresso/


Se isso não for definido por PEC, o Judiciário trabalhista pode entender que se criou 
uma possibilidade que não tem valor jurídico. Haveria uma insegurança muito grande 
para quem fosse optar por esse tipo de contrato”, disse. 

 

CNI defende a jornada de trabalho de 12 horas 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

Presidente da entidade afirmou que o aumento na carga horária poderia 
acontecer em algumas situações específicas 
 

 
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, criticou 
a legislação trabalhista e defendeu o direito de um empregado ter uma jornada de até 
12 horas por dia em certos casos, em linha com a proposta apresentada na quinta-

feira (8), pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. 
 

“Continuamos defendendo as 44 horas semanais, mas uma empresa que vai fazer uma 
obra de infraestrutura em Rondônia ou no Pará leva milhares de trabalhadores, 10 mil 
ou 12 mil, que não vão para lá para trabalhar 8 horas por dia. O cara vai para lá para 

ganhar dinheiro e trazer para a família. Ele vai para lá para trabalhar 10 ou 12 horas 
por dia, e a Justiça não permite. Mesmo que o trabalhador queira, a Justiça fala que 

só pode fazer duas horas extras.” 
 
A declaração foi dada em Buenos Aires, onde Andrade coordenava uma comitiva de 

40 executivos de multinacionais interessados em retomar investimentos diante do 
processo de abertura na Argentina. O grupo reivindicou ao governo de Mauricio Macri 

alterações no que considera travas aos negócios no país: tributação dupla, de 
remessas de dividendos e dos empréstimos de matrizes para filiais, por exemplo. 
 

Regime 
Andrade explicou o contexto em que citou há dois meses uma jornada semanal de 80 

horas na França, episódio em que foi criticado, especialmente nas redes sociais. Ele 
disse que na ocasião equivocou-se ao dizer 80 em vez de 60 horas e que tampouco 
defendia esse regime para o Brasil. 

 
“Eu estava explicando que o mundo não tem mais dogma, não existe mais nada 

‘imexível’. O governo francês falou que pode trabalhar lá até 60 horas semanais. Eu 
errei e na hora falei 80. Lá o pagamento de horas extras vai ser apenas de 10%, 
enquanto no Brasil é de 50% e, se for no domingo, é 100%. Foi isso que eu disse”, 

justificou-se Andrade, em tom elogioso à iniciativa francesa. 
 

Ele salientou que citou o exemplo dos europeus para mostrar como até “um país 
socialista” muda a legislação.  

 
Andrade riu ao lembrar que até sua secretária o questionou, após a confusão, se teria 
de trabalhar 80 horas por semana. Andrade ainda criticou em Buenos Aires a ação da 

Justiça nos Jogos do Rio. “Lá na Olimpíada tem 30 mil ações trabalhistas. Não dos 
trabalhadores, mas da Justiça, por trabalho temporário.”  
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Dieese alerta para riscos de precarização com reforma trabalhista 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
  

O diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), Clemente Ganz Lúcio, diz que as mudanças propostas em uma reforma 

trabalhista até têm um objetivo interessante ao buscar proteção para milhões de 
trabalhadores que hoje vivem sob um regime precário ou estão na informalidade.  

 
Ele citou como exemplo aqueles com contratos de curtíssima duração, por exemplo. 
Entretanto, ele também chama atenção para a dificuldade de regulamentação em 

eventuais novos regimes de contratação.  
 

“A intenção do governo pode até ser boa, mas esbarra em dificuldades operacionais 
muito grandes. Não é simples uma regulamentação que dê proteção a esses 
trabalhadores contratados sob novos regimes sem que ocorram desdobramentos de 

precarização para os outros”, diz Lúcio.  
 

Ele lembra que o governo tem uma enorme dificuldade para fiscalizar nas empresas 
determinadas legislações trabalhistas, o que significa que seria muito mais difícil 
acompanhar a situação de milhões de trabalhadores para garantir que seus direitos 

sejam cumpridos.  
 

O analista político da MCM Consultores, Ricardo Ribeiro, diz que o problema não é o 
mérito da reforma trabalhista, mas sim a agenda legislativa, que já está bem cheia. 
Para ele, na lista de prioridades do governo a mudança nas leis do trabalho está atrás 

da PEC dos gastos e da reforma da Previdência: “A discussão trabalhista ainda é muito 
incipiente para ser tomada como uma proposta séria. Já a reforma da Previdência está 

mais adiantada, tem uma discussão mais madura na sociedade.”  
 
Ele diz que a promessa do governo de negociar com as centrais sindicais é mais uma 

“conversa protocolar”, já que a possibilidade de acordo é nula. “É irreal achar que 
haverá diálogo com as centrais.” Ele lembra que a CUT chegou a debater a 

possibilidade de que o acordado entre patrões e empregados prevaleça sobre a 
legislação, “mas com esse novo ambiente político que existe no País, a CUT não vai 
negociar com o governo Temer de jeito nenhum.” 

 

Empresas renegociam dívidas com o governo e depois não pagam 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 
Em reação ao movimento crescente para que o governo conceda às empresas um novo 

Refis - programa de recuperação fiscal com parcelamento dos débitos das empresas -
a Receita Federal preparou um estudo que mostra que é muito baixo o índice de 

quitação dos parcelamentos da dívida tributária. A maioria dos contribuintes acabou 
sendo excluída dos programas por inadimplência ou optou por incluir a dívida 

parcelada em um Refis posterior. 
 
No primeiro Refis, lançado há 16 anos, só foram pagos 3,4% dos débitos e 90,92% 

dos optantes foram excluídos do programa. Para a Receita, os sucessivos programas 
criaram uma “cultura de não pagamento” pelos contribuintes, que ficam na expectativa 

da criação um novo parcelamento com condições especiais, com efeitos deletérios para 
a arrecadação. 
 

Desde 2000, a Receita já fez 27 parcelamentos especiais, entre eles um específico 
para recuperação de dívidas de times de futebol e de bancos. No chamado “Refis da 

Crise”, o mais famoso deles, aprovado pelo Congresso em 2009 em meio à recessão 
econômica provocada pela crise financeira internacional, 33,08% dos contribuintes já 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/dieese-alerta-para-riscos-de-precarizacao-com-reforma-trabalhista/
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saíram do programa, deixando de pagar R$ 54,36 bilhões. Um volume que chega a 
39,1% do total de R$ 139 bilhões de dívidas parceladas. 
 

Certidão 
Um dos principais defensores de um novo Refis, o presidente da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Robson Andrade, alega que as empresas não conseguem recuperar 
a atividade econômica se não tiverem financiamento.  

 
“Elas precisam da certidão de regularidade fiscal. Ninguém atrasa impostos porque 
quer. Quem não está pagando é porque não tem recursos para fazê-lo, não tem 

opção”, disse. Ele já levou o pedido ao presidente Temer e ao ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. 

 
Segundo Andrade, o governo pode desenhar um programa diferente dos outros já 
concedidos. Lembrou que o governo ajudou os Estados ao alongar as suas dívidas com 

a União. “O presidente já fez um Refis para os governadores”, ressaltou. 
 

No estudo, a Receita avalia que muitos contribuintes querem apenas conseguir por um 
tempo a certidão negativa de débitos para tocar seus negócios. 
 

Durante o Refis da Crise, os participantes do programa ficaram pagando uma parcela 
mínima de R$ 100,00 por um longo período, tendo direito à certidão negativa de 

débitos até que a Receita concluísse o trabalho de consolidação das dívidas parceladas, 
o que só ocorreu em julho de 2011. Após a consolidação, quando o valor a ser pago 
subiu, mais da metade dos optantes deixaram o programa. 

 
Naquele Refis, foram criadas 14 modalidades de acerto da dívida, entre pagamento à 

vista e parcelamento das dívidas, com redução de 60% a 100% de multas e de 45% 
a 25% dos juros de mora.  
 

Ele foi reaberto outras quatro vezes, entre 2013 e 2014. “A certeza do próximo 
programa e a consequente possibilidade de rolar a dívida é mais atrativa do que 

qualquer redução oferecida”, diz o estudo da Receita. 
 
Vantagem 

O documento ressalta que as regras oferecidas nesses programas tornam muito mais 
vantajoso para o contribuinte deixar de pagar os tributos para aplicar os recursos no 

mercado financeiro, já que num futuro próximo poderão parcelar os débitos com 
grandes descontos e vantagens. 
 

O comando da Receita é contrário à concessão de mais um Refis e avalia que as 
reduções de multas, juros e encargos legais oferecidas pelos programas atropelam os 

requisitos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  
 

O artigo determina que propostas que concedam ou ampliem incentivos tributários 
devem vir acompanhadas da apresentação de estudo a respeito das implicações 
financeiras. 

 
A pressão por um novo Refis voltou a crescer depois do impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff.  
 
Durante o período de interinidade do presidente Michel Temer, integrantes da ala 

política do governo admitiram a possibilidade de um acordo no Congresso Nacional 
para a aprovação de um novo programa após o afastamento definitivo da presidente 

do cargo. 
 
 

 



Curitiba tem a quarta maior alta do preço da cesta básica entre as capitais 

12/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

  
 

 
 

 
 
 

O custo dos alimentos que compõem a cesta básica cresceu em 18 das 27 capitais 
brasileiras no mês de agosto, mostra pesquisa do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores altas foram em 
Florianópolis (3,16%), Maceió (3,11%), Macapá (2,91%) e Curitiba (2,59%).  
 

Houve queda de preço em nove capitais, com destaque para Goiânia (-3,15%) e 
Aracaju (-2,26%). Os números apontam que Curitiba teve a quarta maior alta no valor 

da cesta básica entre as cidades pesquisadas pelo Dieese. 
 
A cesta mais cara foi a de São Paulo (R$ 475,11), seguida pelas de Porto Alegre (R$ 

474,34) e Florianópolis (R$ 457,11). Os menores valores médios foram observados 
em Natal (R$ 365,46) e Aracaju (R$ 370,70). 

 
No acumulado de janeiro a agosto, houve alta em todas as capitais pesquisadas. Os 
aumentos mais expressivos ocorreram em Goiânia (22,51%), Maceió (22,28%) e Boa 

Vista (21,35%). Os menores aumentos foram registrados em Florianópolis (7,79%), 
Manaus (9,17%) e Curitiba (10,05%). 

 
Os alimentos que mais subiram foram manteiga, café em pó, arroz, leite integral e 
açúcar. Batata, óleo de soja e feijão tiveram o preço reduzido. 

  
Salário mínimo 

De acordo com o Dieese, o salário mínimo ideal para a manutenção de uma família de 
quatro pessoas, no mês de agosto, deveria ser de R$ 3.991,40, ou 4,54 vezes o 
mínimo atual, que é R$ 880. Em julho, o mínimo necessário era de R$ 3.992,75. A 

estimativa leva em conta a cesta mais cara, de São Paulo. 
 

O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi, em agosto, 
de 104 horas. Em julho, eram necessárias 103 horas e 8 minutos. 
 

Economistas aumentam para 7,36% projeção para inflação neste ano 

12/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
Economistas e instituições financeiras consultados pelo Banco Central aumentaram de 

7,34% para 7,36% a projeção para a inflação neste ano, segundo Boletim Focus 
divulgado nesta segunda-feira (12).  
 

A piora ocorre dias após a divulgação de que o IPCA (índice oficial de preços) de agosto 
desacelerou, embora tenha avançado 0,44%. A desaceleração foi causada, 

principalmente, por aumentos mais fracos do grupo de alimentos e bebidas.  
 
Foi a maior taxa para agosto desde 2007, quando o IPCA avançou 0,47%. No 

acumulado do ano, a taxa ficou em 5,42%, acima do centro da meta de 4,5%, porém, 
abaixo do teto de 6,5%.  

 
Nos 12 meses encerrados em agosto, o IPCA esteve em 8,97%. Para 2017, a previsão 
para o IPCA foi mantida em 5,12%, dentro da meta estabelecida pelo CMN (Conselho 
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Monetário Nacional) -4,5% com 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em 
2018, a expectativa é que o índice oficial de preços caia para 4,5%.  
 

Apesar da piora na projeção para a inflação, o mercado melhorou a perspectiva para 
a retração do PIB (Produto Interno Bruto) de 2016. A previsão de queda passou de 

3,20% na pesquisa passada para 3,18% nesta semana. Para o próximo ano, a 
perspectiva de crescimento se manteve em 1,30%.  

 
Em relação à taxa de juros, a expectativa para a Selic foi mantida em 13,75% neste 
ano e em 11% no próximo. A projeção ocorre após o Banco Central indicar que vê 

espaço para cortar os juros, que hoje estão em 14,25% ao ano, mas dependendo do 
comportamento da inflação e da aprovação de medidas de ajuste fiscal.  

 
Ao detalhar a decisão de manter os juros em 14,25%, o Copom argumenta que há 
"riscos de curto prazo" para a inflação no país e diz que a elevação de preços de 

alimentos persiste. A previsão para a taxa de câmbio caiu de R$ 3,26 para R$ 3,25 
em 2016 e se manteve em R$ 3,45 em 2017.  

 

Novas condições de financiamento beneficiam empresas médias-grandes 

12/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
Os exportadores brasileiros têm novas condições de financiamento, aprovadas pelo 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no âmbito da Linha 
Exim Pré-embarque, voltada à produção interna de bens a serem exportados. As 
informações são da Agência Brasil. 

 
As medidas, segundo informou o banco, por meio de sua assessoria de imprensa, 

beneficiam empresas de pequeno e médio porte mas, sobretudo, as chamadas 
empresas médias-grandes, que são aquelas com faturamento bruto de R$ 90 milhões 
até R$ 300 milhões por ano.  

 
Para essas três categorias de empresas, que respondem juntas pela exportação de 

US$ 2 bilhões por ano de máquinas, equipamentos e bens de consumo, o 
financiamento do BNDES será atrelado 100% à TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), 
praticada pela instituição em suas operações e hoje na faixa de 7,5% ao ano. 

 
A participação máxima do banco, em todos os casos, será de 70%. Antes, as médias-

grandes empresas estavam sujeitas às mesmas condições das grandes companhias, 
ou seja, a participação do BNDES nos financiamentos era de 40% para bens de capital, 
com custo financeiro 100% em TJLP, e de 50% para bens de consumo, com custo 

dividido 70% TJLP e 30% mercado. 
 

Para as empresas de grande porte, com faturamento anual superior a R$ 300 milhões, 
que têm mais acesso a empréstimos em bancos comerciais, o BNDES decidiu que sua 

participação nos financiamentos será mais complementar à moeda de mercado, 
baseada na taxa de juros básica (Selic).  
 

As participações do banco passarão a 70% para bens de capital e bens de consumo, 
com custo financeiro 30% em TJLP e 70% em mercado para o primeiro segmento 

(bens de capital) e 100% mercado para bens de consumo. 
 
De acordo com o BNDES, as mudanças promovidas integram o processo de revisão de 

suas políticas operacionais, visando à maior racionalização do uso dos recursos, com 
priorização de segmentos que mais necessitarem de apoio. 
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IPCA para 2016 sobe de 7,34% para 7,36, aponta Relatório Focus 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  
 

Após a divulgação da inflação oficial de agosto, na última sexta-feira, 9, o Relatório de 
Mercado Focus desta segunda-feira, 12, traz uma leve mudança para a projeção de 

inflação em 2016.  
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estimado para este ano 
passou de 7,34% para 7,36%. Há um mês, estava em 7,31%. Já o índice para o ano 
que vem permaneceu em 5,12%. Há quatro semanas, apontava 5,14%.  

 
Na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a 

inflação em agosto foi de 0,44%. Houve desaceleração ante a taxa de 0,52% de julho. 
Em 2016, o IPCA acumula 5,42% e, em 12 meses, a taxa subiu de 8,74% para 8,97% 
– ainda mais distante da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, de 4,5% 

para este ano, com tolerância de até 2 pontos porcentuais. Para 2017, a meta também 
é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto porcentual.  

 
Como a sexta-feira, quando saiu o IPCA, também foi o último dia para que economistas 
do mercado financeiro inserissem projeções no Focus divulgado nesta segunda, é 

possível que parte da atualização das projeções de inflação ocorra apenas na atual 
semana. Isso pode voltar a impactar as previsões contidas no relatório a ser divulgado 

na semana que vem.  
 
Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), o Banco Central 

informou a revisão da inflação projetada para 2016 – tanto no cenário de referência, 
que considera taxas de câmbio e juros estáveis, quanto no de mercado, que leva em 

conta as projeções do Focus – de 6,75% para 7,3%. Para 2017, o cenário de referência 
projeta, de acordo com o BC, inflação na meta de 4,5%. No cenário de mercado, situa-
se em 5,1%.  

 
No relatório Focus de hoje, entre as instituições que mais se aproximam do resultado 

efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, as medianas das projeções para 
este ano pioraram, passando de 7,42% para 7,50%. Para 2017, foram de 5,25% para 
5,50%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 7,41% e 

5,25%.  
 

Já a inflação suavizada 12 meses a frente voltou a ceder, passando de 5,28% para 
5,24% de uma semana para outra – há um mês, estava em 5,42%. Entre os índices 
mensais mais próximos, a estimativa para setembro passou de 0,36% para 0,35%. 

Um mês antes, estava em 0,35%. No caso de outubro, a previsão seguiu em 0,42%. 
Há quatro semanas, era de 0,44%.  

 
Preços administrados  

O Relatório de Mercado Focus não mostrou mudanças nas projeções para os preços 
administrados em 2016 e 2017. A mediana das previsões do mercado financeiro para 
este indicador este ano seguiu em 6,20%. 

 
Para o próximo ano, a mediana permaneceu indicando alta de 5,30%. Há um mês, o 

mercado projetava aumento de 6,18% para os preços administrados em 2016 e 
elevação de 5,35% em 2017.  
 

O BC contava com forte desinflação desse segmento para levar o IPCA para o intervalo 
de 4,5% a 6,5% em 2016 – uma perspectiva que vai ficando distante, pelos dados do 

Focus. Atualmente, a instituição projeta variação de 6,3% para os preços 
administrados em 2016 e de 5,8% para 2017. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipca-para-2016-sobe-de-734-para-736-aponta-relatorio-focus/


Aneel publica condições para aplicação de tarifa flexível na conta de luz 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta segunda-feira, 12, no 
Diário Oficial da União (DOU) resolução normativa com as condições para a aplicação 

da modalidade tarifária horária branca, mais conhecida como “tarifa branca”, que 
permite ao consumidor optar por uma conta de luz com preço flexível.  

 
As normas foram aprovadas na terça-feira passada, dia 6, pela diretoria da agência. 
A adesão do consumidor ao novo sistema poderá ocorrer a partir de 1º de janeiro de 

2018.  
 

A tarifa branca consiste em um novo regime de cobrança, que possibilitará ao 
consumidor deixar de pagar um preço único pela energia que consome diariamente. 
Em vez disso, haverá uma tabela de preços que vão oscilar conforme o horário do 

consumo.  
 

Em horários de pico, normalmente no início da noite, o consumidor que aderir ao novo 
modelo pagará um preço maior pela energia que aquele cobrado por uma conta 
convencional. Nos demais horários, porém, o preço de sua energia ficará mais barata 

que o modelo tradicional, com descontos médios de 10% a 20% sobre a tarifa.  
 

Esse tipo de recurso já é oferecido hoje para grandes consumidores. Com a proposta, 
a Aneel espera desafogar horários de pico causados pelo consumo doméstico, ao diluir 
a demanda diária por energia.  

 
Segundo a resolução, os consumidores atendidos com Sistema de Medição 

Centralizada (SMC) só poderão optar pela “tarifa branca” depois da homologação das 
funcionalidades do novo regime pelo órgão metrológico.  
 

De acordo com a Aneel, o Inmetro já aprovou um novo medidor que poderá ser 
adotado pelas distribuidoras de energia. Segundo o diretor-geral da Aneel, Romeu 

Rufino, a expectativa é de que sete medidores sejam aprovados nos próximos 12 
meses.  
 

Não haverá custo ao consumidor que quiser aderir à proposta, e a distribuidora terá 
prazo de até 30 dias para atender à solicitação do usuário que desejar optar pela 

“tarifa branca”. O cliente também poderá retornar ao modelo tradicional de cobrança 
e consumo, quando quiser.  
 

Nem todos terão acesso a partir de janeiro de 2018 ao novo modelo. A adesão à “tarifa 
branca” será inicialmente oferecida para unidades de consumo com média mensal de 

500 Kilowatt/hora (kWh) ou novas ligações solicitadas às distribuidoras Quem tiver 
consumo entre 250 kWh e 500 kWh poderá aderir a partir de janeiro de 2019.  

 
Em janeiro de 2020, a alternativa passa a ser oferecida para consumidores com média 
até 250 kWh, faixa na qual está a maioria da população. Em média, uma família 

brasileira tem consumo de 150 MWh. 
 

Perito do INSS terá bônus sem fazer hora extra 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  
 

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão ganhar R$ 60 
por atendimento no “pente-fino” dos benefícios por incapacidade. Mas, ao contrário do 

que anunciou o governo, eles não vão precisar fazer hora extra. O atendimento das 
revisões de auxílios-doença e aposentadoria por invalidez deverá ser feito no mesmo 
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horário de trabalho dos profissionais, informou ao jornal O Estado de S. Paulo o 
presidente do INSS, Leonardo Gadelha. 
 

A previsão é que sejam feitas 10 mil perícias extraordinárias por dia quando a revisão 
estiver rodando a todo vapor, até o fim do ano. Dos 4,2 mil peritos, 2,6 mil aderiram 

ao programa. O custo estimado é de R$ 127 milhões em pagamentos de bônus nos 
dois anos previstos para a revisão completa dos benefícios. 

 
De acordo com Gadelha, será possível fazer o atendimento das perícias extras no 
horário normal de trabalho por causa do alto número de desistências das pessoas que 

marcam perícia e faltam no dia. Cada perito faz, em média, 15 atendimentos por dia. 
Para aderir à revisão e ganhar o bônus, os médicos do INSS devem manter o mesmo 

número de atendimentos e fazer de três a quatro atendimentos de revisão dos 
benefícios por incapacidade. 
 

Uma fonte da área econômica estranhou o arranjo do INSS, já que, pelo desenho 
original da Medida Provisória (MP), a concessão do bônus está condicionada a uma 

carga de trabalho adicional dos peritos. 
 
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, 

ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sandro de Oliveira, discorda do bônus 
dado apenas aos peritos e da prioridade ao atendimento das revisões em vez da fila 

normal de perícias.  
 
“É um prêmio para cassar benefícios alheios. O governo não pode pagar os peritos 

para fazer o que já é dever deles. Não pode pagar duas vezes pelo mesmo serviço”, 
criticou. A confederação pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal 

(STF) contra o bônus. 
 
A devassa nos benefícios por incapacidade foi uma das primeiras medidas divulgadas 

pelo governo Michel Temer para a redução nos gastos públicos. O governo calcula uma 
economia de R$ 4 bilhões com a revisão dos auxílios-doença e de R$ 2,3 bilhões com 

o pente-fino na aposentadoria por invalidez. 
 
Economia 

O presidente do INSS disse que o bônus se justifica, mesmo em meio ao contexto de 
recessão econômica e ajuste fiscal, pela economia maior que as revisões vão propiciar 

aos cofres públicos. “A sociedade vai perceber como positiva a relação custo/benefício. 
É bom lembrar que o pagamento do bônus vai ocorrer uma vez só e a economia é 
permanente.” 

 
A fila do atendimento normal do INSS ainda está atrasada por causa da greve de mais 

de cem dias que só acabou no início deste ano. Hoje, a média nacional de espera é de 
35 dias – o ideal seria menos de 30. Esse tempo médio de espera para o agendamento 

chegou a 90 dias durante a greve. A expectativa de Gadelha é que, até o fim do ano, 
o tempo de espera seja mais “condizente com a expectativa da sociedade”. 
 

Francisco Eduardo Cardoso Alves, presidente da Associação Nacional dos Médicos 
Peritos, disse que, em alguns casos, os médicos peritos vão precisar ampliar o horário 

de trabalho para dar conta do recado.  
 
Segundo ele, o bônus se justifica por estar relacionado à eficiência e não a uma 

ampliação de jornada. “Várias carreiras de servidores públicos recebem gratificação 
por produtividade. No caso, é um bônus por eficiência dentro de um esforço 

concentrado. Os peritos farão mais atendimentos diários, vão estar sobrecarregados”, 
justificou. 
 

 



Para Michel Moral, advogado especialista em direito previdenciário, os servidores da 
área administrativa do INSS também vão poder requerer tratamento semelhante aos 
médicos peritos, uma vez que não será preciso cumprir carga horária extra.  

 
“A prática do governo é ilegal e, caso os peritos recebam horas extras trabalhadas 

dentro do seu próprio expediente, será um precedente para que os funcionários 
administrativos também exijam judicialmente componente extra de seus 

vencimentos.” 
 

Limite de cheque especial e cartão de crédito pode superar renda em 4 vezes 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

 
 
As linhas de crédito emergenciais e mais caras do mercado, como cheque especial e 

cartão de crédito, seguem com ampla oferta nos principais bancos brasileiros. Uma 
pesquisa da associação de consumidores ‘Proteste’ mostra que esse crédito pré-

aprovado e, portanto, disponível a qualquer momento e sem burocracia, pode superar 
em praticamente quatro vezes a renda dos consumidores. 
 

Em um cenário de aumento do desemprego, queda da renda e persistência da inflação, 
o “dinheiro fácil” é um risco para os menos organizados com o orçamento. Um dos 

erros mais comuns, apontam os especialistas, é recorrer com frequência a esses 
limites, como se eles fossem uma extensão da renda. 
 

 “O credito pré-aprovado já está na conta, não precisa de autorização, e o consumidor 
acaba sendo fisgado pela facilidade e se enrola facilmente”, afirma Renata Pedro, 

técnica da Proteste. 
 

O levantamento contabilizou todo o dinheiro liberado pelos bancos em três perfis reais 
de consumidores: uma mulher, com renda de R$ 5 mil, e dois homens, com 
rendimento de R$ 5 mil e de R$ 10 mil, respectivamente. 

 
Nos três casos, a remuneração mensal representa o máximo ganho dos entrevistados 

em um mês porque, de acordo com a Proteste, parte da renda deles depende de 
fatores variáveis, como hora extra ou comissão.  
 

Isso significa que, num mês de vacas mais magras, a oferta de crédito representa, 
proporcionalmente, um peso ainda maior sobre o que esses consumidores têm 

disponível para pagar as contas. 
 
No caso mais extremo encontrado, o consumidor com conta no Itaú Unibanco e salário 

de R$ 10 mil dispunha de um limite R$ 21,6 mil no cheque especial, valor que se 
somava a R$ 16,1 mil disponíveis no cartão de crédito. Isso sem contar que, no crédito 

pessoal, o banco oferecia outros R$ 55 mil, com possibilidade de parcelamento em 24 
ou 48 vezes. 
 

Procurado, o Itaú informou, em nota, que os limites de crédito levam em conta a renda 
do cliente e o histórico de relacionamento. O banco afirma, ainda, que revisa 

periodicamente o perfil dos correntistas e, com base nisso, pode reavaliar os limites 
quando notar qualquer mudança que eleve o risco. 
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O Santander, também apontado na pesquisa como um dos que mais oferecem crédito, 
afirmou que não teria ninguém disponível para comentar. 
Consumidor passa a pagar contas com milhas, em vez de comprar passagens 

 
Crédito farto 

“A oferta de crédito é frequente e farta, inclusive para aqueles que não têm mais 
capacidade de pagamento. Muitos bancos e financeiras têm o costume de ligar 

oferecendo novas linhas de crédito como um benefício”, destaca Renata. 
 
O alto volume de crédito disponível é prejudicial não só porque, de largada, ultrapassa 

o que o consumidor pode pagar.  
 

Como são linhas com alto risco de calote, os juros também estão nas alturas. No 
rotativo do cartão de crédito, por exemplo, a taxa chega a 470% ao ano e é a mais 
cara do sistema financeiro, segundo os dados mais recentes do Banco Central. 

 
No cheque especial, a conta é um pouco menor, mas está longe de ser barata: 318% 

ao ano. E essa escalada não dá trégua.  
 
A taxa de juros do cheque especial vem subindo todos os meses nos últimos três anos, 

ignorando até a trajetória da Selic, referência para o custo do dinheiro, que está 
estacionada em 14,25% ao ano desde julho de 2015. 

 
Os especialistas destacam, porém, que não está só com os bancos a responsabilidade 
de se evitar os altos níveis de endividamento. “Os bancos precisam oferecer crédito 

consciente, mas também é dever do consumidor ter um orçamento equilibrado e não 
gastar mais do que deve”, afirma Renata. 

 
Para a planejadora financeira Viviane Ferreira, faltam conhecimento e educação 
financeira para entender o momento em que a conta parou de fechar.  

 
“Os consumidores precisam acompanhar o orçamento o tempo todo, planejar os 

gastos semana a semana e fazer adaptações conforme os gastos imprevistos 
apareçam.” 
 

O diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, explica que não é só a renda 

que determina o limite do consumidor banco.  
 
Histórico de pontualidade nos pagamentos, por exemplo, também são considerados. 

De todo modo, Oliveira ressalta que essa política mais agressiva de crédito ficou para 
trás e não é mais praticada para os novos clientes que hoje entram nos bancos. 

 
Além de prejudicar o padrão de vida, o descontrole dos gastos mensais atrapalha o 

planejamento para o futuro. “O consumidor reluta em aceitar que a renda de hoje 
deve garantir o padrão de vida também na aposentadoria”, afirma. 
 

E nem os mais preocupados com a velhice estão imunes ao mal uso do dinheiro. 
Viviane explica que, em muitos casos, a ânsia em respeitar todos os compromissos 

mesmo quando a conta está no vermelho ajuda a perpetuar decisões equivocadas.  
 
“Se um plano de previdência mal rende 1% ao mês, qual é o sentido de pegar dinheiro 

por mais de 10% mensais no cheque especial ou cartão para pagá-lo?”, questiona.  
 

 
 
 

 
 



 

Mercedes-Benz quer equipar vans de entrega com drones 

12/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  

 

 
 

A Mercedes-Benz pretende instalar drones voadores automatizados em sua nova linha 
de vans elétricas, parte de um investimento de 500 milhões de euros (US$ 562 
milhões) que tem o objetivo de acelerar as entregas de compras online. 

 
A pequena aeronave sem piloto seria parte de um sistema de bordo, que inclui 

equipamentos digitais, capazes de reduzir pela metade tanto os custos quanto os 
prazos de entrega no trecho final de viagem de uma encomenda, informou a fabricante 
de veículos na quarta-feira (7), em apresentação em Stuttgart, na Alemanha.  

 
Os dois drones são capazes de transportar pelo ar itens de com peso de até dois quilos 

por até 10 quilômetros, o que possibilita a chegada do serviço a lugares de difícil 
acesso. 
 

O conceito faz parte dos esforços da unidade da Daimler para ajudar os clientes 
corporativos a acelerar o transporte de produtos em meio ao aumento dos volumes 

causado pelo boom no comércio eletrônico. A DHL, uma divisão da Deutsche Post 
[serviço postal alemão], e a United Parcel Service [serviço norte-americano de 

logística] também estão procurando formas de garantir a entrega de itens na primeira 
tentativa, mesmo quando o consumidor não estiver em casa.  
 

Varejistas online, como a Amazon.com, estão testando experiências gerenciando as 
entregas por conta própria. 

 
“O negócio no nosso setor está mudando drasticamente, por isso estamos olhando 
além de nosso produto principal e entrando em novos mercados”, diz Volker 

Mornhinweg, responsável pela divisão de vans da Mercedes, em comunicado. 
“Queremos fazer das vans centros de dados inteligentes e conectados sobre rodas”. 

 

 
Daimler AG - Product Communications Mercedes-Benz Vans/Daimler AG  

 
Os investimentos serão parcelados ao longo de cinco anos. A Mercedes não definiu 

cronograma de quando os drones ou a tecnologia de um braço robótico para a seleção 
de encomendas dentro da van podem estar disponíveis. 
 

Muitas indústrias estão pesquisando outros possíveis usos para os drones, além da 
entrega da última compra online na porta dos clientes, como inspeções em ferrovias, 

localização de criminosos em fuga ou transporte de órgãos até hospitais, embora a 
estrutura regulatória para as aeronaves ainda esteja em seu primórdio. 
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“O crescimento do transporte significa que temos que mudar nossos processos”, disse 
Stefan Maurer, chefe de sistemas de transporte futuros para vans da Mercedes. 
 

Os drones no conceito da Mercedes ficam no teto da van, sobre uma portinhola que 
abre para o interior do veículo. Feitos de fibra de carbono e alumínio, os ‘minicópteros’ 

têm quatro hélices e medem cerca de 55 centímetros.  
 

A aeronave foi desenvolvida em parceria com a suíça Matternet, e modelos similares 
já ajudaram a transportar medicamentos para pessoas que estavam em terrenos de 
difícil acesso, afirmou a Mercedes. 

 
Quando uma van chega à área onde o drone supostamente deve decolar, um braço 

robótico move as encomendas para dentro de uma caixa especial na direção da 
portinhola, que se abre automaticamente para que o drone pegue o item. Usando GPS, 
o artefato voa até um ponto de pouso estabelecido pelo cliente, disse a Mercedes. 

 

Wells Fargo melhora expectativa para a economia brasileira 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  
 
O Wells Fargo, terceiro maior banco dos Estados Unidos, divulgou uma nova avaliação 

sobre o Brasil em que seus economistas afirmam ver “algum ímpeto” nas perspectivas 
para a economia brasileira após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas a 

instituição diz estar menos otimista do que outras casas em Wall Street sobre o cenário 
para o País.  
 

“O sistema político brasileiro permanece tão fragmentado como sempre foi, se não um 
pouco mais após o contencioso processo de impeachment”, afirma o economista sênior 

do Wells Fargo para América Latina, Eugenio Alemán, no relatório enviado a 
investidores.  
 

Este ambiente político vai limitar a capacidade do presidente Michel Temer de produzir 
um ajuste fiscal mais profundo, como aquele que ocorreu após a crise de 1999, 

ressalta Alemán.  
 
O Wells Fargo vê a economia brasileira “melhorando de forma lenta”, mas descarta 

um crescimento mais acelerado, ao menos até as eleições de 2018. “O governo de 
Temer vai permanecer como uma administração de transição, tentando contornar a 

atual crise”, diz o economista.  
 
Será apenas o novo presidente eleito que vai poder tentar avançar em reformas mais 

estruturais e profundas, destaca o relatório sobre o Brasil.  
 

“Temer vai governar a crise atual, mas não terá apoio suficiente para produzir 
reformas estruturais mais profundas que permitam ao Brasil crescimento econômico 

maior nos próximos dois anos”, destaca o Wells Fargo.  
 
“Além do mais, enquanto vários agentes argumentam que o governo de Temer será 

capaz de dar uma reviravolta na economia, nossa interpretação deste cenário é menos 
positiva do que muitos têm argumentado”, afirma o economista do Wells Fargo, 

destacando que o PMDB é alvo de uma série de investigações sobre corrupção. Por 
isso, o Wells Fargo não vê espaço para o avanço mais profundo de reformas estruturais 
no governo de Temer.  

 
Além do Congresso fragmentado, outro fator que deve impedir uma recuperação maior 

do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é a desaceleração na China e os baixos preços 
das commodities. “A economia mundial permanece fraca”, ressalta o relatório, o que 
não deve gerar aumento de demanda por produtos vendidos pelo Brasil.  
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O economista do Wells Fargo destaca que a crise atual brasileira é de “proporções 
históricas”, marcada por piora acentuada das contas fiscais, recessão e inflação 
persistentemente elevada. A piora dos indicadores fiscais precisa ser resolvida 

rapidamente, ressalta o banco, pois limita a capacidade do governo de ajudar a 
economia em outras frentes. A boa notícia, diz ele, é que parece que o fundo do poço 

foi alcançado no segundo trimestre. 
 

Fundos de pensão contrariam práticas de mercado nos aportes em empresas 

12/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  
 

Os fundos de pensão quebraram as principais práticas de mercado na hora de investir 
o dinheiro de seus pensionistas em private equity (compra de participações em 

empresas). A avaliação consta em estudo sobre o investimento em private equity de 
45 fundos, elaborado pela escola de negócios Insper, e foi corroborada por cinco 
gestores do setor consultados pelo jornal O Estado de S. Paulo.  

 
Realizado em parceria com a Spectra Investments e concluído no início deste ano, o 

estudo mostra que os fundos de pensão – e em especial os do setor público, como 
Petros (Petrobrás), Previ (Banco do Brasil), Funcef (Caixa Econômica Federal) e 
Postalis (Correios), citados na Operação Greenfield – ignoraram o que “é benchmark 

(referência) internacional na gestão de private equity”, diz a professora responsável 
pelo levantamento, Andréa Minardi, pesquisadora do Centro de Estudos de Finanças 

do Insper.  
 
Entre as divergências de estratégia entre os tradicionais gestores globais e os fundos 

de pensão do Brasil, o estudo cita a concentração do capital em fundos monoativos – 
que investem em um só negócio.  

 
Esses veículos de investimento foram criados para aplicar dinheiro em empresas como 
Sete Brasil (fabricante de sondas para a Petrobrás, que viu todo seu capital virar pó), 

Eldorado (indústria de celulose da holding J&F, dona do JBS) e ATG (projeto de bolsa 
de valores para rivalizar com a BM&FBovespa, que ainda não começou a operar).  

 
Uma fonte próxima a um grande fundo de pensão do País disse que o investimento na 
Sete Brasil foi feito no auge do pré-sal, com apoio de grandes investidores, incluindo 

bancos privados, que acreditavam no potencial do negócio. “Olhando em retrospecto, 
ninguém poderia imaginar o esquema de corrupção por trás disso”, frisou. Em outros 

casos de aportes, ele reconheceu que as decisões foram mais políticas do que 
estratégicas.  
 

Um gestor de fundo internacional, no entanto, disse que um profissional experiente 
apontaria diversas “luzes amarelas” relativas à construção de sonada para a Petrobras. 

“A Sete Brasil era uma empresa iniciante, que teria um só cliente, para fazer um 
produto que nunca havia sido fabricado no País antes”, explicou. “Os perigos eram 

óbvios, tanto que nenhum fundo estrangeiro entrou na operação.”  
 
Na maior parte das vezes, o investimento em private equity é feito em uma empresa 

com vários anos de mercado, e não em negócios “nascentes”, como Sete Brasil e ATG.  
A professora do Insper lembra que, ao investir em startups, a praxe é o fomento a um 

número razoável de empresas, com valores pequenos aplicados em cada uma delas.  
 
“O ganho em um negócio pode, assim, compensar perdas em outros.” No caso dos 

fundos brasileiros, apenas o investimento na Sete Brasil contabilizou bilhões de reais. 
“A decisão de investimento de parte desses fundos não tinha perfil profissional”, disse 

outro grande gestor.  
 
O estudo da Insper também mostra que os fundos de pensão tendem a alocar uma 

grande proporção dos recursos em setores específicos. Quase a metade (49%) dos 
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investimentos em private equity dessas entidades se concentrou em infraestrutura. 
Entre os fundos de pensão brasileiros, mas do setor privado, a concentração neste 
setor cai para 30%; no exterior, respondem por 8% do total.  

 
Gestão  

Outra decisão questionável dos fundos de pensão foi a contratação de gestores pouco 
experientes para gerir os aportes em private equity. O estudo do Insper mostra que, 

em 84% dos casos, os investimentos ficaram a cargo de empresas com pouca tradição.  
 
“E isso considerando que o critério não é muito rigoroso neste sentido”, disse Andrea.  

O valor cobrado por essas gestoras ficava muito abaixo do mínimo que o mercado 
considera razoável no setor, que é de 0,5% ao ano. O gestor de um fundo de private 

equity disse que, no Brasil, os fundos de pensão assumem a responsabilidade pelo 
investimento. “Por isso, não há muito critério na seleção dos gestores”, afirmou. 
  

Em linha com o que apontam o estudo do Insper e os profissionais de mercado, 
relatório divulgado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público nesta semana mostrou 

que, em alguns casos, empresas fizeram avaliações conservadoras sobre ativos em 
que os fundos de pensão pretendiam investir. As recomendações, no entanto, 
acabaram ignoradas.  

 
Outro lado. Questionados sobre as críticas às suas teses de investimento, Funcef e 

Petros não responderam até o fechamento da edição. A Previ informou, por meio da 
assessoria, que não comentaria. O fundo Postalis disse não ter ativos no setor de óleo 
e gás e que faz uso de “quase todos os produtos disponíveis no mercado”.  

 

Aethra aposta alto na engenharia própria 

12/09/2016 – Fonte: Automotive Business  
 

 

 
 

 
 
 

Os pilares que vêm sustentando o continuado crescimento da Aethra estão fixados em 
sua ampla capacidade de desenvolvimento de produtos e processos, que encontra 

soluções inovadoras e agrega valor ao portfólio da empresa – um considerável fator 
de longevidade e rentabilidade. Hoje o grupo consegue abrigar todo o ciclo do produto, 
do primeiro cálculo matemático ao protótipo e à produção, incluindo as ferramentas.  

 
Dessa forma a empresa amarra sua engenharia com a do cliente desde o início dos 

projetos, o chamado “engineering business”, que forma casamentos duradouros com 
as montadoras. “Gente de finanças não sabe fazer ferramentas”, resume o fundador 

e presidente Pietro Sportelli.  
 
Na Vesta Engenharia nascem projetos para uso próprio e também para terceiros. A 

divisão da Aethra foi instalada em Contagem (MG) em 2012 e conta com diversos 
recursos, entre eles uma moderna e ainda rara no País sala de projeção em 3D, para 

o desenvolvimento de processos e produtos no mundo virtual, antecipando e 
solucionando problemas antes que eles aconteçam na vida real.  
 

Entre os serviços fornecidos, a unidade já atende o setor aeroespacial (Embraer) e 
trabalha na formulação de novas linhas de produção para cinco clientes externos. Uma 

delas é 4.0, revela Marley de Souza Lemos, superintendente da Vesta. “Trabalhamos 
com processos industriais 4.0 desde que o conceito surgiu”, diz.  
 

Entre muitos bem-sucedidos produtos desenhados dentro da Vesta está o tanque de 
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combustível de aço com revestimento organometálico, hoje um dos principais produtos 
da Aethra. A engenharia própria trabalhou por dois anos para desenvolver um método 
único de soldar ferro com zinco, o que permitiu consistente diminuição de peso do 

tanque, de 30 para 19 quilos, ganhando assim competitividade sobre os concorrentes 
de plástico.  

 
No tanque recentemente fornecido para o Fiat Mobi, foi obtida redução de 20% no 

custo e de 18% na massa. “Se não tivéssemos feito esse desenvolvimento aqui, 
certamente já teríamos perdido esse mercado”, pondera Lemos.  
 

Com investimento de R$ 30 milhões em desenvolvimento, já está pronto um novo 
tanque de aço para veículos híbridos que em breve começa a ser fornecido a uma 

fabricante europeia.  
 
“Os híbridos geram mais pressão no sistema de combustível, por isso precisamos 

desenvolver um tanque que aguenta variações de menos 150 a mais 400 milibar sem 
deformar – em um tanque comum essa variação é de menos 10 a mais 150 milibar”, 

explica o engenheiro.  
 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 
No Cedep a Aethra desenvolve protótipos de peças e veículos inteiros, 
incluindo uma limnha simulação de soldagem de carrocerias  

 
A Vesta tem aliados importantes para continuar seu trabalho dentro do próprio grupo 

Aethra. No Centro de Desenvolvimento de Protótipos (Cedep), inaugurado em 1992, 
os projetos saltam para a vida real.  
 

Em amplo um prédio de dois andares localizado em um bairro de Belo Horizonte, existe 
espaço que eventualmente é ocupado por engenheiros de clientes, que se transferem 

para trabalhar em novos veículos.  
 
Na parte de baixo são montados os protótipos, tanto de peças ou veículos inteiros, 

como dos processos de produção.  
 

Existem à disposição prensas, equipamentos para simulações de fadiga em peças e 
uma pequena linha de soldagem, para simular a armação de carrocerias. Todos os 
cerca de 3 mil pontos de solda são testados por ultrassom. 

 
Entre os diversos desenvolvimentos já feitos dentro do Cedep está, por exemplo, a 

cabine do caminhão Volkswagen Constelation, que em 2006 foi criada em 150 dias, 
conta o gestor de projetos Marco Aurélio Speziali de Carvalho. Volkswagen, Fiat, 
Mitsubishi e BMW também são clientes do centro.  

 
Da matemática ao primeiro protótipo, o Cedep pode entregar uma carroceria completa 

em oito meses.  
 
“Temos ideia de oferecer nossa linha de soldagem para a fabricação de pequenas 

séries especiais, para aproveitar o tempo ocioso. Podemos soladar até 12 carrocerias 
por semana”, conta Carvalho.  

 



MAIOR FERRAMENTARIA 
 

 
Tec, a ferramentaria da Aethra: única no Brasil fora das montadoras com 

capacidade para fazer moldes de estamparia de um veículo inteiro 
 

Outro grande trunfo para receber novos projetos é a Tec, inaugurada em 2001 e hoje 
a maior ferramentaria independente de grande porte do País, uma das poucas que 

restaram com capacidade para projetar e fabricar estampos de grande porte, de partes 
externas de um carro inteiro.  
 

Localizada dentro da maior planta da Aethra em Contagem, chamada de unidade 
Centauro, a Tec tem uma área de moldagem robotizada em isopor ou argila (clay), 

para fazer modelos de veículos em tamanho real que servem de moldes para a 
fundição dos estampos, que depois são usinados por 25 máquinas CNC automáticas.  
 

A Tec está entre as poucas ferramentarias no mundo que oferecem simulação de 
estampagem a frio. Existem 13 prensas de 2 mil toneladas só para testar as 

ferramentas e uma sala de metrologia para assegurar a qualidade.  
 
Com isso, a Aethra pode atender fabricantes de veículos de todos os tamanhos com 

uma das partes mais caras e complexas do projeto de novos modelos. A Tec pode 
desenvolver e fabricar todos os moldes necessárias para estampar um carro inteiro, 

em processo que leva de oito a doze meses. 
 

Volvo Cars dá início ao Drive Me na Suécia 

12/09/2016 – Fonte: Automotive Business  
 

 
 
 

 
 

 
A Volvo Cars lançou na sexta-feira, 9, o Drive Me, um projeto avançado de condução 
autônoma pública. O primeiro carro com a tecnologia é um XC90 produzido na fábrica 

de Torslanda. Outros carros autônomos serão entregues a famílias residentes em 
Gotemburgo, na Suécia, para serem dirigidos em estradas públicas.  

 
A Volvo acredita que a introdução dessa tecnologia pode reduzir a incidência de 
acidentes, liberar estradas congestionadas e diminuir a poluição, além de permitir que 

os motoristas utilizem o tempo em seus automóveis de forma mais produtiva.  
 

Hoje a Volvo oferece um sistema de condução semiautônoma nos modelos da série 
90, chamado Pilot Assist, que mantém o veículo alinhado adequadamente nas faixas 

de rodagem a velocidades até 130 km/h sem precisar seguir outro carro.  
 
Segundo a montadora, os modelos do programa Drive Me vão liberar os motoristas 

para usarem as mãos e os pés em zonas de condução especiais em Gotemburgo, 
guiados pelo que a Volvo chama de Cérebro de Condução Autônomo.  

 
Em vez de depender apenas de pesquisas dos próprios engenheiros, a Volvo vai 
trabalhar com as informações geradas pelos clientes que utilizam esses carros 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24604/volvo-cars-da-inicio-ao-drive-me-na-suecia


autônomos no seu dia a dia. A apresentação comercial da tecnologia deverá ocorrer 
em torno de 2021.  
 

Depois de sair da linha de montagem, os carros Drive Me dos clientes passarão por 
uma fase rigorosa de testes para assegurar que a tecnologia de condução autônoma 

funcione como se espera. Após a etapa, supervisionada por engenheiros, os carros 
serão entregues para os clientes do projeto.  

 
O Drive Me é o primeiro de vários testes públicos planejados com carros Volvo 
autônomos. Um projeto semelhante ao que vai haver em Gotemburgo será lançado 

em Londres, em 2017, enquanto empresa também avalia cidades na China 
interessadas no programa Drive Me nos próximos anos.  

 

Indústria de implementos rodoviários busca negócios no Peru 

12/09/2016 – Fonte: Automotive Business  

 
Com os negócios enfraquecidos no Brasil, a Anfir, associação dos fabricantes de 

implementos rodoviários, concentra esforços em melhorar as vendas externas do 
setor. Em parceria com a Apex-Brasil, agência de fomento à exportação, a entidade 
vai liderar a participação nacional na Expomina 2016, evento voltado ao setor de 

mineração que acontece no Peru entre 14 e 16 de setembro. 
 

A comitiva vai formar o Pavilhão Brasil na feira, área de 90 metros quadrados que 
destacará as fabricantes nacionais. Entre as empresas participantes estão Egsa, 
Facchini, Grimaldi, Librelato, Randon, Rossetti e Triel HT.  

 
A participação na mostra peruana é uma das iniciativas previstas na parceria entre 

Apex e Anfir, assinada em janeiro deste ano com a meta de incrementar as 
exportações da indústria de implementos rodoviários. A primeira missão aconteceu em 
junho, na Colômbia, e gerou US$ 8 milhões em negócios, segundo as entidades. 

 

Navistar acumula prejuízo de US$ 134 milhões em 2016 

12/09/2016 – Fonte: Automotive Business  
 
A Navistar divulgou seu balanço financeiro na sexta-feira, 9, com resultados pouco 

animadores. A companhia acumula prejuízo líquido de US$ 134 milhões nos primeiros 
três trimestres de seu ano fiscal.  

 
O anúncio acontece dias depois de a empresa ter fechado negócio com a Volkswagen 
Truck & Bus, que investiu US$ 256 milhões em troca de participação de 16,6% na 

empresa.  
 

O prejuízo persiste mesmo com aumento de 26,5% nas receitas da Navistar nos nove 
meses do ano fiscal na comparação com o mesmo período de 2015. Com o 

crescimento, o faturamento da companhia chegou a US$ 7,65 bilhões. A maior parte 
do montante vem do segmento de autopeças, que somou receitas de US$ 429 milhões, 
com declínio de 4%.  

 
As vendas de caminhões tiveram prejuízo de US$ 105 milhões, inferior aos US$ 128 

milhões negativos registrados no ano anterior. Os gastos da empresa com taxas e 
impostos somaram US$ 136 milhões. 
 

Com os resultados dos primeiros nove meses em mãos, a fabricantes de veículos e 
componentes mantém a projeção para o resultado de 2016. A expectativa é de US$ 

8,2 bilhões em receitas e entre US$ 550 e US$ 600 milhões de Ebitda, o resultado 
descontados impostos e encargos financeiros. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24603/industria-de-implementos-rodoviarios-busca-negocios-no-peru
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A Navistar destaca que a aliança com a Volkswagen Truck & Bus é ampla e inclui o 
desenvolvimento de tecnologias e a criação de uma joint venture para a área de 
compras. As sinergias geradas pelo acordo devem chegar a US$ 500 milhões nos 

próximos cinco anos. 
 

General Motors faz recall global de 4,3 milhões de carros 

12/09/2016 – Fonte: Automotive Business  

 
A General Motors faz mais um recall gigante e global. Desta vez a campanha foi 
causada por um problema no software responsável por inflar os airbags em caso de 

acidente, que pode não funcionar. O defeito de fabricação afeta 4,3 milhões de carros 
globalmente, 3,6 milhões deles nos Estados Unidos. Segundo a montadora, o problema 

pode estar relacionado com uma morte.  
 
A companhia esclarece que, em alguns casos, o software pode entrar em modo de 

teste e não inflar as bolsas de ar frontais em um acidente. O defeito não tem qualquer 
relação com os airbags defeituosos produzidos pela Takata, que provocaram milhares 

de recalls de diversas montadoras. A General Motors garantiu que vai notificar os 
clientes e agendar o reparo gratuito.  
 

Os modelos envolvidos são Buick LaCrosse, Chevrolet SS, Spark EV, Buick Encore, 
GMC Sierra, Chevrolet Corvette, Trax, Caprice, Silverado, Chevrolet Tahoe, Suburban, 

Silverado HD, GMC Yukon, Yukon XL, Sierra HD, Cadillac Escalade e Escalade ESV. 
Nenhum deles é vendido no Brasil atualmente. 
 

Continental investe € 35 mil em dente-de-leão 

12/09/2016 – Fonte: Automotive Business  

 
 
 

 
 

 
 
 

A Continental está erguendo um centro de pesquisa para processamento e 
industrialização da borracha proveniente do dente-de-leão.  

 
A empresa investirá € 35 milhões na primeira fase do projeto tocado em colaboração 
com institutos e entidades especializadas na Alemanha e batizado Taraxagum, 

trocadilho com as palavras em inglês taraxacum (dente-de-leão) e gum (goma, látex 
ou resina).  

 
“A construção do laboratório é parte de nosso esforço de implementação da estratégia 

de longo prazo “Visão 2025”, que envolve pesados investimentos em capacidade de 
produção e pesquisa”, afirma Burkhardt Köller, chefe do controlling na divisão de 
pneus da Continental na Alemanha.  

 
“Com o laboratório Taraxagum alcançamos um marco nesse projeto”, explica Andreas 

Topp, chefe de material, desenvolvimento de processos e industrialização de pneus.  
 
“O projeto se desenvolve em um ritmo promissor. Uma pequena série de pneus, com 

banda feita integralmente de borracha de dente-de-leão, foi comparada com pneus 
convencionais e os resultados foram positivos.  

 
Agora queremos avançar para a produção em série dos pneus Taraxagum e o novo 
laboratório é um alicerce para isso.”  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24598/general-motors-faz-recall-global-de-43-milhoes-de-carros
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24597/continental-investe--35-mil-em-dente-de-leao


A Continental começou a trabalhar no projeto Taraxagum há cerca de cinco anos.  
 
O dente-de-leão russo foi cultivado de modo a produzir mais látex do que o 

proveniente de árvores tropicais. Novos processos e métodos de produção também 
estão sendo desenvolvidos para fabricar a borracha empregada em pneus e outros 

produtos a partir da seiva extraída da raiz da planta.  
 

O dente-de-leão também pode ser cultivado no Norte e no Oeste da Europa, 
encurtando a rota de transporte entre os locais de produção no continente.  
 

Trumpf levará manufatura aditiva ao Cintec 2016 

12/09/2016 – Fonte: CIMM  

 
O engenheiro de aplicação da Trumpf do Brasil, Carlos Alberto Ferreira Jr, será um dos 
palestrantes do Cintec - Congresso de Inovação Tecnológica de Fundição, que acontece 

paralelamente à Feira Metalurgia, no Expoville, em Joinville (SC), entre os dias 13 e 
16 de setembro. 

 
Com o tema "3D printing of metal parts - the world of additive manufacturing" 
(Impressão 3D de peças metálicas - o mundo da manufatura aditiva), a Trumpf 

abordará, no dia 13 de setembro, o desenvolvimento de mercado, vantagens dos 
processos Laser Metal Fusion (LMF) e Laser Metal Deposition (LMD) da manufatura 

aditiva (ou impressão 3D) e suas diferenças, além de esclarecer e indicar as aplicações 
corretas para cada tipo de indústria.   
 

Segundo o engenheiro de aplicação da Trumpf do Brasil, a empresa foi escolhida para 
apresentar o tema no Cintec por estar sempre à frente quando o assunto é inovação 

tecnológica.  
 
"Somos líderes mundial em tecnologia laser. O processo de manufatura aditiva é novo 

e promissor.  
 

A Trumpf tem um departamento em Ditzingen, na Alemanha, onde há pesquisa e 
desenvolvimento do processo de LMF. Recentemente, lançamos no Brasil a TruPrint 
Serie 1000, capaz de produzir componentes em qualquer forma geométrica com 

elevadas propriedades mecânicas, a partir de diversos materiais, entre eles aço 
ferramenta, ligas de níquel, cromo, cobalto, alumínio e titânio", comenta o palestrante. 

 
De fato, a manufatura aditiva é apontada como o futuro da indústria. Com ela pode-
se construir qualquer objeto tridimensional a partir de um modelo digital, o que 

permite flexibilidade nos trabalhos quando comparada a processos clássicos, onde 
ferramentas devem ser construídas primeiramente.  

 
Ferreira aponta algumas das vantagens da aplicação 3D na indústria: redução de peso 

entre 30 e 50%, melhores propriedades mecânicas, processos mais ágeis, menor 
investimento, possibilidade de produção de pequenos lotes e estruturas especiais.  
 

Em outras aplicações, a customização ou a personalização é um plus. Fabricantes de 
joias podem produzir peças únicas.  

 
"Ao utilizar um desenho 3D, tudo é possível: ferramentas simples ou complexas, 
moldes e até aplicações na medicina e odontologia.  

 
Há um grande potencial na indústria aeronáutica, por exemplo, na construção de 

turbinas. Existe um interesse em diversas áreas no processo de manufatura aditiva", 
explica Ferreira. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14757-trumpf-levara-manufatura-aditiva-ao-cintec-2016
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Carro elétrico com motor nas rodas é melhor do que se pensava 

12/09/2016 – Fonte: CIMM  
 

Incorporar os motores nas rodas dos carros elétricos pode ter seus desafios, mas os 
resultados valem mais a pena do que se imaginava a princípio. 

 
Esta foi a conclusão de um consórcio de engenheiros financiado pela União Europeia 

para avaliar a viabilidade técnica e econômica da adoção dessa forma de motorização 
em veículos de linha. 
 

Além de liberar muito espaço na carroceria e consumir menos energia das baterias, os 
motores nas rodas - também conhecidos como motores de cubo de roda ou in-wheel 

- aumentam a segurança e a dirigibilidade dos carros e podem simplificar muito as 
linhas de montagem dos carros. 
 

Com a divulgação dos primeiros resultados, várias indústrias automotivas já estão 
discutindo como licenciar e adotar as técnicas desenvolvidas pela equipe do projeto 

Eunice, sigla em inglês para "Eco-projeto e Validação do Conceito de Motorização nas 
Rodas para Veículos Elétricos". 
 

Motor elétrico de fluxo axial 
"No final de testes, descobrimos que o desempenho do motor elétrico de fluxo axial (o 

motor integrado na roda) foi ainda melhor do que o previsto," afirmou Alberto Peña, 
da Fundação Tecnalia da Espanha e coordenador do projeto. "A potência alcançada foi 
de 50 a 60% maior do que inicialmente previsto." 

 
O grande interesse da indústria automobilística nos motores axiais se explica 

sobretudo porque esse tipo de motorização libera todo o compartimento hoje utilizado 
para o conjunto motor-câmbio, dando maior liberdade de design e diminuindo o peso 
do veículo, o que pode viabilizar vários conceitos de mobilidade urbana, sobretudo 

veículos de pequeno porte. 
 

Como é mais fácil refrigerar os motores nas rodas, o projeto mudou de vez todo o 
sistema para refrigeração a ar, eliminando também os radiadores e seus sistemas de 
encanamento, simplificando ainda mais o veículo. 

 
"Este foi um projeto de P&D fundamental, para provar que o protótipo é viável. Será 

necessário agora fazer uma série de ajustes para tornar o conceito comercialmente 
viável. Esperamos ter uma solução comercializável dentro de três anos," disse Peña. 
 

Descoberta por acaso pode revolucionar mineração e metalurgia 

12/09/2016 – Fonte: CIMM  

 
Pesquisadores do MIT, nos EUA, estavam tentando desenvolver um novo tipo de 

bateria líquida quando se depararam com uma descoberta inesperada: um novo 
processo para produzir metais que dispensa o tradicional derretimento do minério por 
calor. 

 
A descoberta deverá levar a processos metalúrgicos muito mais baratos e que 

praticamente eliminam as emissões de gases de efeito estufa associadas com a 
tradicional fundição de metais. 
 

Foi a descoberta de um processo similar há cerca de um século que transformou o 
alumínio, de um metal precioso mais caro do que a prata, em um metal presente em 

praticamente todas as atividades humanas. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14754-carro-eletrico-com-motor-nas-rodas-e-melhor-do-que-se-pensava
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A equipe descobriu o processo com o metal antimônio que eles estão usando em suas 
baterias, mas a técnica funciona com alguns dos metais economicamente mais 
importantes, como cobre, níquel e ouro, que possuem características similares. E 

poderá eventualmente ser expandido para quase todos os minérios. 
 

Metalurgia por eletrólise 
 

 
 

O processo de eletrólise funciona de forma contínua 
e sem liberar poluentes na atmosfera. 

 
Imagem: Huayi Yin 
 

A equipe estava trabalhando em baterias totalmente líquidas de alta temperatura, que 
não possuem um limite máximo de carga: elas podem ser carregadas indefinidamente, 

com os líquidos contendo a energia sendo armazenados em tanques. Quando a energia 
é necessária, basta reverter o processo, fazendo os líquidos fluírem dos tanques. 
 

O líquido armazenador de energia dessas baterias é composto por metais fundidos ou 
sais que têm densidades diferentes e, portanto, formam camadas separadas, assim 

como óleo flutuando sobre a água.  
 

"Queríamos investigar a utilidade de colocar um segundo eletrólito entre os eletrodos 
positivos e negativos da bateria líquida," explica o professor Donald Sadoway, que já 
está instalando uma fábrica para fornecer baterias líquidas ao mercado. 

 
O experimento não deu certo: em vez de carregar a bateria, o sulfeto de antimônio 

usado na bateria se quebrou, com o antimônio líquido se depositando no fundo, e o 
enxofre saindo puro para a superfície. 
 

Poluente vira matéria-prima 

 
 
Amostra do sulfeto de antimônio (esquerda), e do metal e do gás resultantes (direita). 
O metal é liberado com uma pureza impressionante: 99,9%. 

Imagem: Huayi Yin 
 

Além de ser energeticamente mais eficiente e produzir metais de altíssima pureza - 
99,9% de metal puro -, o processo tem ganhos ambientais consideráveis. 
 



Na fundição tradicional, o enxofre presente nos minérios do tipo sulfeto liga-se 
imediatamente com o oxigênio do ar para formar dióxido de enxofre, a principal causa 
da chuva ácida.  

 
No novo processo, o enxofre permanece puro e contido no topo da célula, de onde 

pode ser coletado e utilizado em processos químicos economicamente importantes, 
como a fabricação de fertilizantes. 

Além disso, esse processo de eletrólise é mais eficiente do que os métodos de 
derretimento dos minérios usando calor porque é um processo de etapa única e 
contínuo, o que poderá significar plantas metalúrgicas menores e mais baratas. 

 
Minérios sulfetos e óxidos 

Agora que demonstraram que o processo funciona com metais presentes em minerais 
sulfeto - nos quais o metal está ligado ao enxofre -, a equipe pretende verificar se o 
mesmo é válido para os metais minerados na forma de óxidos, o que deverá ampliar 

ainda mais a aplicabilidade da eletrólise na mineração - no caso dos óxidos, em vez 
de enxofre, o processo libera oxigênio puro. 

 
Os minérios dos quais são extraídos ferro, manganês, cromo, estanho e titânio são 
exemplos de minérios do tipo óxido. 

 

BCE publica novas orientações para bancos lidarem com empréstimos 
inadimplentes 

12/09/2016 – Fonte:R7  
 

O Banco Central Europeu (BCE) publicou novas propostas nesta segunda-feira 
destinadas a forçar os bancos da zona do euro a lidarem com uma montanha de 

empréstimos inadimplentes, o seu mais recente esforço para enfrentar um problema 
de 900 bilhões de euros (US$ 1,01 trilhões) que as autoridades têm se preocupado, 
uma vez que tem pesado sobre as ações de bancos e dificultado a recuperação 

econômica da região. 
 

Nas propostas, o BCE, que abriga o único supervisor bancário da zona do euro - o 
Mecanismo Único de Supervisão - pediu para que os bancos estabeleçam unidades 
separadas para gerir melhor os empréstimos inadimplentes, e definam metas claras 

de um ano e de três anos para liquidar estes empréstimos. 
 

Elas são parte de um esforço mais amplo por parte do BCE para restaurar a confiança 
nos bancos da Europa, que envolveu testes de estresse e análises de ativos dos 
bancos.  

 
As ações de bancos europeus caíram mais de 20% este ano em meio a preocupações 

sobre seus lucros em um ambiente de baixas taxas de juro, bem como ao longo de 
um legado de empréstimos inadimplentes. 

 
As propostas são um passo importante "a médio prazo para resolver este problema", 
disse Sharon Donnery, vice-presidente do Banco Central da Irlanda, que lidera uma 

força-tarefa do BCE dedicada aos empréstimos inadimplentes. 
 

Donnery disse que mais de 7% dos empréstimos feitos pelos maiores bancos da zona 
do euro têm ficado inadimplentes. O problema é mais intenso no sul da Europa. Cerca 
de 47% dos empréstimos na Grécia e 45% em Chipre estão inadimplentes, de acordo 

com dados do BCE. 
 

"Uma abordagem de supervisão harmonizada e transparente é necessária", disse 
Donnery. As propostas são não vinculativas, mas os bancos terão de explicar se eles 
não cumprirem. 

 

http://noticias.r7.com/economia/bce-publica-novas-orientacoes-para-bancos-lidarem-com-emprestimos-inadimplentes-12092016
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Tesla diz que novo sistema de piloto automático teria evitado fatalidade 

12/09/2016 – Fonte:R7  
 

A fabricante de carros elétricos Tesla Motors disse neste domingo que uma atualização 
do seu sistema de condução semi-automática Autopilot irá usar radar avançado para 

melhorar a capacidade de prevenir batidas e provavelmente teria evitado uma 
fatalidade envolvendo o uso do sistema em maio. 

 
O Autopilot 8.0 vai temporariamente suspender o uso pelos usuários do sistema se 
eles não responderem aos avisos sonoros. 

 
"Estamos fazendo um uso muito mais eficaz do radar", afirmou o presidente-executivo 

da Tesla, Elon Musk, em uma teleconferência com jornalistas. "Haverá uma melhoria 
dramática na segurança do sistema feita inteiramente através de software". 
 

O Autopilot da Tesla, lançado em outubro, tem sido objeto de intenso escrutínio desde 
que foi revelado em julho que um motorista do Tesla Model S usando a tecnologia foi 

morto em maio em uma colisão com um caminhão. O órgão que administra a 
segurança no tráfego nos Estados Unidos está investigando o incidente. 
 

Musk advertiu que a melhoria "não significa segurança perfeita". 
 

"Segurança perfeita é realmente uma meta impossível", disse ele. "É sobre melhorar 
a probabilidade de segurança. Nunca haverá zero fatalidades, nunca haverá zero 
acidentes." 

 

Usiminas renegocia dívidas de R$ 6,3 bilhões 

12/09/2016 – Fonte: Estado de Minas  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Empresa acerta termos com bancos brasileiros e japoneses para refinanciar 
o valor, com pagamento em 10 anos e carência de três. Garantias podem 
antecipar esse prazo 

 
A Usiminas deu um passo importante para sua reestruturação financeira e finalizou as 

cláusulas definitivas para renegociação de suas dívidas com seus bancos credores, 
num total de R$ 6,3 bilhões. São eles: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assim como os bancos 
japoneses, incluindo o Japan Bank for International Cooperation (JBIC).  
 

A assinatura do acordo com os credores deverá ocorrer na segunda-feira, quando 
vence o prazo do congelamento da dívida (standstill), que havia sido negociada em 

março deste ano e prorrogada uma vez. 
 
Um dos pontos cruciais para o acordo é a obrigação de liberação de no mínimo R$ 700 

milhões do caixa da Mineração Usiminas (Musa) até o fim de junho de 2017. Se isso 
não ocorrer, o vencimento será antecipado e a Usiminas poderá entrar em default.  

 
Depois de receber um aporte de R$ 1 bilhão, a Usiminas viu seu caixa crescer 56% no 
fim de junho ante março, para R$ 2,713 bilhões. No entanto, o caixa é ainda 6% 
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inferior ao visto um ano antes. Desse caixa, a Usiminas não tem acesso a R$ 1,3 
bilhão, que está detido em sua controlada Musa. 
 

A Usiminas informou ainda que o acordo estabelece a prestação de declarações e 
garantias, como a imposição de outros covenants (cláusulas contratuais de proteção) 

e obrigações, que também preveem a antecipação do vencimento.  
 

Um desses pontos é sobre dividendos. “Neste sentido, a companhia assumiu o 
compromisso de, até o pagamento integral dos valores devidos por força dos 
instrumentos definitivos, somente pagar ou distribuir os dividendos que forem exigidos 

por lei ou por seu Estatuto Social e, em caso de distribuição de dividendos, efetuar um 
pagamento do mesmo montante aos credores, como amortização antecipada do saldo 

a eles devido”, conforme destaca no fato relevante. 
 
Entre os termos estão o prazo de 10 anos para o pagamento das dívidas da companhia 

e o período de carência de três anos para o início do pagamento do principal, item que 
também será aplicado aos bancos japoneses.  

 
Entre as garantias aos bancos brasileiros e debenturistas há a hipoteca de primeiro 
grau sobre os laminadores de tiras a quente e a frio da usina de Ipatinga, em Minas 

Gerais.  
 

“A conclusão desse complexo processo, que vem sendo conduzido ao longo dos últimos 
seis meses, marca um importante passo para a revitalização da Usiminas. Agora, a 
nossa gestão estará completamente voltada para a melhoria dos resultados da 

empresa”, afirmou o presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, em nota 
distribuída ontem. 

 
Nas notas explicativas de seu demonstrativo financeiro referente ao segundo 
trimestre, a Usiminas detalha que de sua dívida R$ 1,324 bilhão tem vencimento em 

2017, R$ 2,157 bilhões em 2018, R$ 514,7 milhões em 2019 e R$ 913,2 milhões em 
2020.  

 
A dívida líquida da siderúrgica mineira ao fim de junho era de R$ 4,525 bilhões, queda 
de 4% sobre um ano antes e de 21% em relação ao fim de março, tendo em vista que 

no segundo trimestre houve apreciação do real em relação ao dólar, afetando 
positivamente a dívida denominada na moeda estrangeira. 

 
Para Sergio Leite, a renegociação da dívida, juntamente com o aporte de capital dos 
acionistas, concluído em julho, da ordem de R$ 1 bilhão, demonstra a confiança dos 

sócios e das instituições financeiras na Usiminas, bem como soluciona o fluxo de caixa 
da companhia, um dos seus maiores desafios.  

 
“A celebração dos instrumentos definitivos marca a conclusão do processo de 

reestruturação financeira da companhia junto aos credores, o qual, na visão de sua 
administração, preserva as suas capacidades financeira e operacional, adequando seu 
perfil de endividamento às perspectivas de curto, médio e longo prazo”, frisa a 

Usiminas.  
 

PR tem 11 empresas entre as 100 pequenas e médias que mais crescem no 
país 

12/09/2016 – Fonte: Estado de Minas  
 

O Paraná é sede de 11 das 100 pequenas e médias empresas que mais cresceram no 
país nos últimos três anos. São companhias que, apesar de pressionadas pela variação 

do câmbio e aumento da inadimplência dos clientes e dos preços dos fornecedores, 
conseguiram manter taxas de crescimento de dois a três dígitos entre 2013 e 2015. 



Os dados fazem parte da 11.ª edição da pesquisa “As PMEs que mais crescem no 
Brasil”, divulgada pela Deloitte na última quinta-feira (8). O levantamento classificou 
empresas em fase operacional no país há mais de cinco anos que possuíam receita 

líquida entre R$ 5 milhões e R$ 450 milhões em 2015. O ranking foi elaborado a partir 
da taxa de crescimento das companhias no período de 2013 a 2015. 

 
Para ter resultados acima da média, as empresas presentes no ranking investiram em 

tecnologia, lançaram novos produtos e reduziram custos. Segundo a pesquisa, 88% 
implantaram metas para redução de gastos, 83% adquiriram máquinas e 
equipamentos, 83% lançaram novos produtos ou serviço e 75% realizaram 

investimento em softwares. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Até 2020 

Para garantir o sucesso dos negócios até 2020, as PMEs que mais crescem no Brasil 
querem ampliar a carteira de clientes (85%), continuar inovando (78%) e manter os 
bons profissionais (67%). 

 
Um exemplo é a paranaense Dexter Latina, indústria química especializada em 

inseticidas e controle de pragas, que ficou na 6.ª colocação estadual e na 44.ª posição 
nacional, após crescer 66% entre 2013 e 2015. A empresa tem como diferencial o 
lançamento constante de novos produtos no mercado. São 45 itens no portfólio e mais 

30 em estudo, liderados pela equipe própria de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
formada por oito pessoas.  

 
72%  
das empresas presentes no ranking são familiares. 

“No ano passado também investimos em logística e armazenamento, com a 
verticalização do estoque, e estamos sempre atualizando o parque fabril”, afirma 

Ricardo Frederico, diretor comercial da empresa. Para isso, a indústria busca linhas 
públicas de financiamentos. 
 

A maioria 
das pequenas e médias empresas que mais crescem no país é do setor de Tecnologia 

da Informação (TI).  
 

Outras características comuns às empresas que mais crescem são o foco na atividade 
principal do negócio (87%), renegociação com fornecedores (74%) e terceirização de 
atividades (60%). Foi o que fez a Construtora Pride, pequena empresa que mais 

cresceu no Brasil, após a receita líquida saltar de R$ 1 milhão em 2013 para R$ 7,8 
milhões em 2015.  

 
O negócio começou em Curitiba quando os sócios Leandro Manenti, 31 anos, Leonardo 
Maneti de Souza, 31, e Thiago Thibes, 32, se uniram para criar uma construtora focada 

em atender a faixa dois do programa Minha Casa, Minha Vida. “Estudamos o mercado 
e apostamos na faixa dois do Minha Casa, Minha Vida, que é a linha menos afetada 

pela crise, pois os recursos vêm do FGTS, que está dando lucro”, explica Souza.  
 
Os sócios projetaram a empresa para fugir das altas taxas de juros dos bancos. O 

negócio é financiado a partir de dinheiro de investidores, que fecham contratos de 
sociedade em conta de participação. No início, os investidores eram parentes e amigos.  
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Hoje, já somam mais de 80 pessoas. Outro diferencial da Pride é a negociação para 
compra dos terrenos. “Oferecemos um preço de 10% a 15% mais barato porque 
negociamos bem a compra da área e temos poucos funcionários”, diz Souza. São oito 

pessoas na equipe, sem contar os três sócios.  
 

PMEs QUE MAIS CRESCEM 
O desempenho das 11 pequenas e médias empresas paranaenses que mais cresceram 

no país entre 2013 e 2015, segundo a Deloitte: 

 

Empresa Segmento Posição 
ranking 

estadual 

Posição 
ranking 

nacional 

Receita 
líquida 

em 2015 
(R$ 
milhões) 

Crescimento 
entre 2013 e 

2015 (%) 

Pride Construtora Construção 1.º 1.º 7,8 660 

TRC Taborda Atividades 

financeiras 

2.º 9.º 65,3 166 

VCG Empreendimentos Atividades 

imobiliárias 

3.º 10.º 78,2 155 

Madero Alimentos e 
bebidas 

4.º 14.º 170,4 140 

Horus Informática Serviços de 

TI 

5.º 39.º 8,3  72 

Dexter Latina Indústria 

química 

6.º 44.º 28 66 

NWM - Automação e 
Sistemas 

Segmentos 
da 

construção 

7.º 45.º 16,2 65 

Veltec Soluções Serviços de 
TI 

8.º 53.º 24 56 

Heads Propaganda 

e 
publicidade 

9.º 77.º 69 40 

Central Server Serviços de 
TI 

10.º 87.º 7,9 34 

Premier IT Serviços de 
TI 

11.º 98.º 35,3 29 

 


