
 

13 DE SETEMBRO DE 2016 

 Terça-feira 

 APÓS ROMPER COM FORNECEDOR, VOLKS FAZ ANÚNCIO EM JORNAIS PARA 

COMPRAR PEÇAS 

 BUROCRACIA EMPERRA PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO 

 PRODUÇÃO DE MOTOS CAI 18,6% EM AGOSTO, DIZ ABRACICLO 

 DISSÍDIO DOS METALÚRGICOS DE CAXIAS DO SUL É ENCAMINHADO EM REUNIÃO 

NO TRT 

 PDV: AMEAÇA OU UMA BOA OPORTUNIDADE 

 ARTIGO: MAIS ACORDOS COMERCIAIS PARA A INDÚSTRIA 

 KEIPER NÃO PAGA RESCISÃO A 300 DEMITIDOS EM MAUÁ 

 MONTADORAS MANTÊM PLANO DE ELEVAR EXPORTAÇÃO 

 MUDANÇA NO CÂMBIO DESAFIA EXPORTADOR 

 CADEIA AUTOMOTIVA PRECISA APROVEITAR BENEFÍCIOS FISCAIS 

 CONCEITO MERCEDES ANTECIPA O FUTURO DAS ENTREGAS 

 ETANOL CONQUISTA ESPAÇO NO MERCADO GLOBAL 

 MULTAS POR CARTÉIS NO BRASIL CHEGAM A R$ 77,4 MILHÕES EM 2016 

 ADESÃO À GREVE DOS BANCÁRIOS CRESCE 15% EM TODO O PAÍS 

 FINANCIÁRIOS ADEREM À GREVE DOS BANCÁRIOS EM CURITIBA 

 GREVE DOS BANCÁRIOS CRESCE E FECHA QUASE METADES DAS AGÊNCIAS NO PAÍS 

 “UM PASSO DE CADA VEZ”: LÍDERES DO GOVERNO DEFENDEM CALMA NA 

DISCUSSÃO DE REFORMAS 

 POR 450 VOTOS A DEZ, PLENÁRIO DA CÂMARA CASSA O MANDATO DE EDUARDO 

CUNHA 

 ASSEMBLEIA APROVA NOVO “PACOTAÇO” DO GOVERNO RICHA EM 1ª VOTAÇÃO 

 CONFIRA AS MEDIDAS PREVISTAS NO NOVO “PACOTAÇO” DO GOVERNO RICHA 

 GOVERNO NÃO PODE DAR O PRÓXIMO PASSO SOZINHO, DIZ MINISTRO A 

EMPRESÁRIOS 

 PETROBRÁS QUER ADOTAR ‘MODELO AMBEV’ DE GESTÃO 

 PLANO DE CONCESSÕES TRARÁ 25 PROJETOS E MUDANÇAS NAS REGRAS DE 

FINANCIAMENTO 
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 REFORMA FISCAL É ÚNICA SAÍDA PARA O BRASIL, DIZ NAKANO 

 STARTUP DE CURITIBA OFERECE ENERGIA SOLAR A 20 REAIS POR MÊS 

 CAIXA RECEBE R$ 4,4 BI PARA ADMINISTRAR O FGTS 

 SITUAÇÃO POLÍTICA É O MAIOR RISCO PARA AMÉRICA LATINA, AVALIA CAF 

 ARTIGO: EMPRESÁRIO PRECISA APRENDER A GASTAR 

 DEMANDA DE AÇO DO PAÍS PARA DE CAIR, MAS AVANÇO SÓ VIRÁ APÓS 1º TRI DE 

2017 

 SETOR AUTOMOTIVO TRABALHA PARA IMPULSIONAR VENDAS 

 ANÁLISE: MICHEL TEMER, PAULINHO DA FORÇA E AS REFORMAS “TEMERÁRIAS” 
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Após romper com fornecedor, Volks faz anúncio em jornais para comprar 
peças 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A briga entre a Volkswagen e um de seus fornecedores de autopeças, que paralisou 

fábricas da montadora no Brasil, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (12). 
A Volks veiculou anúncios em jornais chamando fabricantes de autopeças que queiram 
fornecer diretamente a ela as partes usadas na confecção de bancos e na armação de 

carrocerias dos automóveis.  
 

Desde o ano passado, desentendimentos comerciais e uma briga judicial entre a 
Volkswagen e o Grupo Prevent – dono de cinco fábricas que forneciam à montadora – 
fizeram a companhia alemã rescindir o contrato com a empresa.  

 
A decisão e, por consequência, a falta de peças para a produção de automóveis fez a 

Volkswagen suspender por completo as atividades nas quatro fábricas que mantém no 
Brasil. Desde julho, as unidades de São José dos Pinhais, no Paraná, e de Taubaté, 
São Carlos e São Bernardo do Campo, em São Paulo, enfrentam sérias dificuldades de 

produção por falta de alguns insumos. Hoje, a operação em todas está paralisada. 

CÂMBIO 

EM 13/09/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,283 3,283 

Euro 3,688 3,689 
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Já são mais de 160 dias com a montagem dos carros comprometida e um total de 150 
mil unidades que deixaram de ser fabricadas por causa do problema. Com os anúncios, 
a montadora espera normalizar o fornecimento de peças.  

 
“A estratégia busca restabelecer o ritmo de produção e retomar o funcionamento de 

toda a cadeia produtiva e a tranquilidade dos mais de 100 mil trabalhadores das 
empresas fornecedoras, subfornecedoras, da sua Rede de Concessionários e de seus 

clientes, além dos cerca de 18 mil empregados da Volkswagen do Brasil”, informou a 
Volks em nota. 
 

Pé de guerra 
Em agosto, motivada pela falta de condições para continuar a operar sem as peças, a 

Volkswagen antecipou as férias coletivas de 11 mil dos 18 mil funcionários, antes 
planejadas para outubro.  
 

A cobrança frequente de reajustes não estabelecidos no contrato com o Grupo Prevent 
e o descumprimento de onze acordos comerciais desde março de 2015, segundo a 

Volkswagen, foi o que motivou o rompimento da parceria. A multinacional entrou com 
uma ação para recuperar ferramentais particulares utilizados pela Prevent e o processo 
continua em curso.  

 
O Grupo Prevent, que fechou uma fábrica que tinha no Paraná, por outro lado, se 

defende afirmando que a decisão da montadora alemã foi “arbitrária” e que todas as 
decisões eram tomadas buscando atender o “interesse comum” das companhias 
envolvidas no acordo.  

 
Apesar da argumentação, pesa contra o grupo o fato de que, em maio deste ano, a 

Keiper – uma das fabricantes de componentes metálicos que pertence ao grupo – 
também obrigou a fábrica da Fiat, em Betim, na região Metropolitana de Belo 
Horizonte, a paralisar sua produção por falta da entrega de estruturas metálicas 

soldadas.  
 

Segundo a Fiat, a empresa buscava reajustar os preços. De acordo com o Grupo 
Prevent, a interrupção dos componentes ocorreu porque haveria débitos da montadora 
em relação a uma remessa de peças que, na época, ainda não havia sido paga.  

 

Burocracia emperra Programa de Proteção ao Emprego 

13/09/2016 – Fonte: O Globo 
 

   

 

Enquanto o governo acena com uma ambiciosa reforma trabalhista, uma das principais 
ferramentas capazes de atenuar a escalada do desemprego, o Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE), criado em julho do ano passado, revelou-se inacessível à maioria 

das empresas por excesso de burocracia e rigidez nas regras. 
 

Má notícia na conjuntura atual, em que a taxa de desemprego avança para 12% da 
população economicamente ativa, atingindo a 11,8 milhões de pessoas, e a 
perspectiva de retomada da atividade ainda é incerta. 

 
BUROCRACIA DIFICULTA 

Levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), feito a partir de 
dados do Ministério do Trabalho, mostra que o número de acordos entre empresas e 
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sindicatos com redução de expediente e remuneração chegou a 208 entre janeiro e 
julho deste ano, mas a maior parte, 62%, foi feita à margem do PPE, que exige o aval 
do governo. 

 
Exigências como estar com o pagamento de impostos em dia e comprovar que demitiu 

mais do que contratou nos últimos 12 meses explicam porque as empresas buscam 
acordos à parte. O principal benefício do PPE é que a empresa aprovada no programa 

pode reduzir a jornada e o salário dos empregados em 30% e, como contrapartida, o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) cobre 50% do desconto das remunerações. 
 

PROGRAMA MAIS FLEXÍVEL 
— O PPE é uma ferramenta essencial para o mercado de trabalho em momento de 

grave crise. No entanto, da forma como está, é muito burocrático, difícil de aderir. O 
ideal seria facilitar o acesso — afirmou Hélio Zylberstajn, responsável pelo 
levantamento da Fipe. 

 
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, concorda com 

Zylberstajn. Ele afirma que o programa precisa ser mais flexível em quesitos como o 
que proíbe aos trabalhadores sob o PPE de fazer horas extras, por exemplo. Segundo 
Marques, esta norma “engessa” a possibilidade de haver uma retomada da atividade 

da companhia caso haja um pedido inesperado de um cliente. 
 

Em São Bernardo do Campo, como acontece no resto país, diz Marques, a maioria dos 
acordos de redução de jornada e salário ocorreu fora do PPE.  
 

Em todos os acordos, porém, o sindicato garantiu que a redução do salário não fosse 
proporcional à da jornada, mas que seguisse a regra do PPE. Só que nesses acordos 

“paralelos”, em vez do FAT, são as empresas que bancam os 50% da redução do 
salário. 
 

Pelo levantamento da Fipe, porém, essa não é bem a realidade. Excluindo os acordos 
dentro do PPE, os dados mostram que, enquanto a redução de jornada média, desde 

julho de 2015, foi de 20%, o desconto salarial médio foi de 17,4%. Ou seja, em muitos 
dos acordos, as empresas não cobrem a parte do FAT no PPE. 
 

GOVERNO JÁ SINALIZOU MUDANÇA 
O empresário José Carlos Nadalini, dono da Engrecon, que fabrica autopeças em 

Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo, relata que demorou 
meses para conseguir aderir ao PPE e quase desistiu.  
 

Produtora de engrenagens para caminhões, a empresa foi impactada duramente pela 
queda do mercado e reduziu seu quadro de funcionários de 240 pessoas para 130. 

 
— Só insisti no PPE porque quero evitar a demissão. São funcionários que treinei, é 

um custo muito alto demitir e não reter o talento já treinado — ressaltou Nadalini. 
 
Para Marques, esse pouco mais de um ano de PPE serviu como aprendizado para 

aperfeiçoar uma possível segunda versão do programa, já que o prazo para adesão ao 
atual se encerra em dezembro.  

 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, admitiu, numa visita recente ao Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, a necessidade de rever as regras do PPE para tornar o 

programa mais efetivo. Ele também prometeu a composição de um grupo de trabalho 
para fazer essa revisão. 

 
— Temos ligado no Ministério para saber do andamento da formação desse grupo, mas 
não tivemos resposta — disse Marques. 

 
Procurado, o Ministério do Trabalho não respondeu às solicitações da reportagem. 



Produção de motos cai 18,6% em agosto, diz Abraciclo 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
A produção de motocicletas no país totalizou 92.791 unidades em agosto. O número 

representa uma queda de 18,6% na comparação com o mesmo período do ano 
passado, quando foram produzidas 113.982 unidades, de acordo com dados 

divulgados nesta segunda-feira (12) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Em 
comparação com julho, quando a produção somou 75.233 motos, houve alta de 

23,3%.  
 

No acumulado do ano, o total produzido chega a 632.381 unidades, queda de 30,8% 
em relação a igual período de 2015 (913.972). 
 

Em agosto, as vendas para as concessionárias chegaram a 83.236 unidades, 18,3% a 
menos do que no mesmo período do ano passado (101.927 unidades). Em julho, foram 

comercializadas 71.760 motocicletas, o que corresponde a uma elevação de 16%. De 
janeiro a agosto, as vendas somaram 607.185, redução de 29% sobre o mesmo 
período do ano passado (854.674). 

 
“Muito embora o resultado de agosto tenha sido um dos piores do ano, o setor tem 

expectativa de recuperação das vendas para os próximos meses em função das 
medidas econômicas a serem implantadas”, disse o presidente da Abraciclo, Marcos 
Fermanian. 

 
Segundo a entidade, foram licenciadas em agosto 76.460 motos contra as 98.188 

unidades vendidas no mesmo período de 2015, o que mostra um recuo de 22,1%. Em 
relação a julho, quando foram emplacadas 74.417 motocicletas, houve aumento de 

2,7%. 
 

Dissídio dos metalúrgicos de Caxias do Sul é encaminhado em reunião no TRT 

13/09/2016 – Fonte: O Pioneiro 
 

A convenção coletiva da categoria será redigida nos próximos dias e deve 
homologada na Justiça do Trabalho em breve 
 

 
 

O Simecs propôs que o reajuste deste ano para a categoria (de 9,82%) seja parcelado, 
sendo 4% de junho a setembro (pagamento será retroativo), mais 2,5% em outubro 

e novembro, e o restante da inflação ¿ 3,32% ¿ a partir de dezembro.   

motos%20cai%2018,6%25%20em%20agosto,%20diz%20Abraciclo
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O dissídio da principal categoria de trabalho de Caxias se encaminha, enfim, para o 
desfecho. Nesta segunda-feira, um novo encontro entre representantes do sindicato 
patronal e dos trabalhadores ocorreu em Porto Alegre, com mediação do Tribunal 

Regional de Trabalho (TRT), e teve contornos de definição. As negociações do dissídio, 
que tem 1º de junho como data-base, já duram mais de três meses. 

 
Na reunião desta segunda-feira, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 

de Material Elétrico (Simecs) propôs que o reajuste deste ano para a categoria (de 
9,82%) seja parcelado, sendo 4% de junho a setembro (pagamento será retroativo), 
mais 2,5% em outubro e novembro, e o restante da inflação — 3,32% — a partir de 

dezembro.  
 

O trabalhador metalúrgico, portanto, receberá a inflação do período integralmente no 
final do ano. Antes disso, porém, já conta com alguns percentuais de aumento. Os 
índices de reajuste, vale lembrar, são sempre com a data-base de junho. 

 
— A carga maior para as empresas ficou para o final do ano. Sabemos que muitos 

empresários não estão com caixa para esse aumento, mas a economia passa por uma 
expectativa de melhora, então estamos contando com isso — analisa Getulio Fonseca, 
diretor do Simecs. 

 
Para Claudecir Monsani, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o principal avanço 

das negociações foi o congelamento das cláusulas sociais por dois anos. Segundo o 
sindicalista, a determinação é positiva principalmente em tempos de insegurança a 
respeito do futuro dos direitos trabalhistas: 

 
— Garantir auxílio-creche, horas-extras, auxílio-transporte e tantos outros benefícios 

por mais dois anos, nos dias de hoje, é uma vitória. O percentual de reajuste, no nosso 
entendimento, podia ser melhor, mas diante da posição recuada dos patrões, acabou 
sendo um bom acordo — avalia Monsani. 

 
A convenção coletiva da categoria será redigida nos próximos dias e, se não houver 

nenhum entrave entre as entidades, será homologada na Justiça do Trabalho em 
breve. 
 

PDV: ameaça ou uma boa oportunidade 

13/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
Empresas adotam oferta de estratégia para tentar driblar reflexos da crise 
A crise econômica que o país atravessa é cheia de desafios não só para as famílias, 

que enfrentam o aumento dos preços, o endividamento e o desemprego. As empresas 
também sofrem com a diminuição da demanda, o atraso nos pagamentos e a 

inadimplência dos clientes, além dos custos elevados e a inadimplência. 
 

Na intenção de amenizar os danos e diminuir seus custos, muitas empresas passam a 
oferecer aos seus colaboradores o Plano de Demissão Voluntária (PDV). 
 

O PDV consiste em oferecer aos funcionários uma série de incentivos sobre as verbas 
rescisórias para evitar o doloroso processo da demissão sem justa causa. 

 
O PDV costuma ser composto por um valor fixo e outro correspondente a determinados 
meses de salário, mais pagamentos proporcionais aos anos de trabalho na empresa, 

cobertura do plano médico ao funcionário e sua família por um período após o 
desligamento e assessoria para recolocação. 

 
Para muitos empregados, essa pode ser uma oportunidade interessante. Mas antes de 
aderir, o educador financeiro Silvio Bianchi, diretor da Unidade DSOP de São José dos 

Campos, lista uma série de pontos a serem considerados pelo trabalhador. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/464006/pdv-ameaca-ou-uma-boa-oportunidade


Entre eles está o de decidir com a família sobre a adesão ou não. Até porque, uma vez 
sem o emprego, o trabalhador irá precisar contar com o apoio e envolvimento de toda 
a família até conseguir se recolocar no mercado, como empregado ou empregador. 

 

 
Considerações a fazer antes de aderir o PDV da firma 
 

1) Reflita sobre a vontade de continuar na empresa e, mais importante, se a empresa 
pretende continuar a oferecer a vaga. Este é o momento para a pessoa fazer uma boa 
autoavaliação do desempenho pessoal e das suas possibilidades de progredir dentro 

da empresa. É importante considerar a possibilidade de que, passado o período do 
PDV, outras demissões sejam feitas. 

 
2) Conheça seus números. Aceitar o PDV pode ser uma boa oportunidade financeira, 
mas sem conhecer a própria realidade, esta ação pode se tornar um “tiro no pé”. 

Portanto, conheça os ganhos líquidos da família, todas as despesas que têm (incluindo 
os centavos) e informações sobre suas dívidas (se tiver): o valor mensal das parcelas 

e por quanto tempo deverá pagar. 
 
3) Observe se tem uma reserva emergencial. É muito importante criar, durante os 

anos de trabalho, uma reserva para situações emergenciais, como o desemprego. O 
ideal é dispor de um valor que cubra 18 meses de despesas básicas. Portanto, observe 

se há uma reserva, pois após aceitar o PDV, a situação será de desemprego. 
 
4) Decida junto à sua família. A família deve estar ciente da situação e participar da 

decisão final. Nessa fase, eles darão apoio e farão parte do processo. É importante ter 
o controle das despesas durante o período de desemprego que também passará por 

eles. Estabelecer um sonho coletivo pode ser uma excelente forma de envolver a 
família no processo de redução de despesas. 
 

5) Planeje antes de pagar as dívidas. Muitas pessoas pretendem “aproveitar” as verbas 
do PDV para pagar as dívidas. Antes, é muito importante que a pessoa conheça a 

própria realidade financeira e saiba se existem reservas suficientes para que se 
sustente até se recolocar no mercado de trabalho. Do contrário, poderá usar o valor 
para se livrar das dívidas e acabar tendo que entrar em novas para se sustentar. A 

prioridade, nesta fase, é planejar o futuro com cautela. 
 

6) Busque reduzir as despesas. Conhecendo os números, fica mais fácil identificar 
desperdícios e despesas supérfluas. Na maioria dos orçamentos há entre 20% e 30% 
de desperdício – despesas que, se eliminadas, não diminuirão sua qualidade de vida. 

 
As despesas supérfluas, entretanto, agregam um pouco de conforto. Porém em 

situação de desemprego, elas também podem ser reduzidas ou eliminadas. Muitas 
vezes podem ser substituídas por outras com custo menor ou zero. 

 
7) Passe a pensar antes de comprar. A fase de reajuste nas finanças e desemprego 
pode ser uma boa oportunidade para que a família se eduque financeiramente e reflita 

antes de comprar, passando a avaliar se o produto ou serviço é realmente necessário, 
ou seja, se a compra está sendo feita para suprir uma necessidade básica ou se é 

influenciada pela propaganda, baixa autoestima ou por outras pessoas. 
 
8) Não faça dívidas. O funcionário que adere ao PDV costuma receber variadas ofertas 

de crédito, às vezes muito tentadoras, “para lhe ajudar a passar por essa situação 
temporária”.  

 
Mas a dica é clara: fique longe do cheque especial, crediário ou qualquer outra forma 
de crédito fácil, incluindo parcelamento no cartão de crédito e pagamento mínimo da 

fatura. Até conseguir um novo emprego, evite ao máximo entrar em novas dívidas. 



Com o tempo, essa cautela com as finanças se tornará um hábito saudável de ser 
cultivado 
 

9) Pense na recolocação. Quem estiver pensando em iniciar um empreendimento com 
o valor do PDV, é importante que faça antes um plano de negócios, para conhecer os 

investimentos necessários, os custos envolvidos na produção dos bens ou serviços e 
o capital de giro.  

 
É importante ter em mente que um novo empreendimento vai demorar para gerar o 
lucro necessário para sustentar uma família e, portanto, tenha em mente que o PDV 

não foi criado para esse propósito, e sim para garantir o sustento do trabalhador e da 
família até uma nova recolocação no mercado. 

 

Artigo: Mais acordos comerciais para a indústria 

13/09/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
A indústria brasileira precisa de maior acesso a mercados externos. Ao acumular dois 

anos de recessão no mercado interno, as empresas passaram a incluir a integração ao 
mercado internacional em seus modelos de negócio. Grandes ou pequenas, elas 
buscam oportunidades para vender seus produtos e serviços, importar insumos e 

tecnologia e prospectar parcerias e investimentos estrangeiros. 
 

Os dados sobre a desconexão do Brasil são conhecidos. Hoje, as empresas brasileiras 
acessam, livre de imposto de importação, apenas 8% de todo o comércio internacional. 
Além disso, o País é a economia do G-20 que apresenta o maior diferencial entre sua 

posição no ranking mundial do PIB (7.º) e naquele dos exportadores (25.º), fato que 
atesta o custo de oportunidade de seu isolamento. 

 
Foi com base nesse cenário que a indústria iniciou, em 2012, uma ampla campanha 
de comunicação e posicionamento junto do governo brasileiro para convencê-lo da 

importância de o Brasil retomar seu programa de negociação de acordos comerciais. 
Desde o advento da Nova República, esse programa passou por três fases distintas. 

 
A primeira teve início no período de transição do regime militar para a democracia e 
se encerrou no governo Itamar. O objetivo central era resolver a disputa geopolítica 

com a Argentina e criar um espaço econômico para ampliar as exportações do País.  
 

Foi com essa tarefa em mente que o governo brasileiro, liderado pelo Itamaraty, 
negociou um acordo comercial com o Uruguai, outro com a Argentina e um terceiro 
com os sócios originais (incluindo o Paraguai) do que viria a ser o Mercosul. Essa fase 

se encerrou com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, que estabeleceu a Tarifa 
Externa Comum do bloco. 

 
A segunda fase vigorou durante os governos FHC e Lula. O principal objetivo foi 

estabelecer, de fato, uma “Área de Livre-Comércio Sul-Americana”. Novamente sob 
liderança do Itamaraty, a estratégia consistia em conectar os demais países do 
continente ao Mercosul, por meio de acordos de livre-comércio. Esse modelo foi 

utilizado com Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 
 

Foi após a conclusão desse período que se iniciou a terceira fase, na qual o Brasil 
parece ter perdido o ímpeto e o foco. De um lado, o País negociou acordos comerciais 
relevantes, com parceiros como Egito e México.  

 
De outro, buscou também acordos com forte teor político, como os de livre-comércio 

com Israel e Palestina, e os parciais com os parceiros do Ibas. Apesar dos avanços, o 
programa desorganizou-se, sobretudo em decorrência da insistência do Brasil em 
apostar na conclusão da Rodada Doha após sua paralisação. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mais-acordos-comerciais-para-a-industria,10000075675


A negociação de acordos comerciais só voltou à ordem do dia em 2015, com o 
lançamento do Plano Nacional de Exportações (PNE). Liderado desta vez pelo então 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), o PNE foi o 

primeiro documento oficial a restabelecer diretrizes claras e metas realistas para novos 
acordos, sobretudo por partir de um amplo esforço de consulta ao setor privado. 

 
Com a nova prioridade atribuída ao comércio exterior pelo governo Temer, as 

condições econômicas e políticas estão dadas para uma grande arrancada 
negociadora. Nesse contexto, a indústria conta com o trabalho conjunto do Itamaraty 
e do Mdic para deslanchar o programa brasileiro. 

 
Na nova fase, os esforços devem ser concentrados nas prioridades do setor industrial: 

a negociação de acordos de livre-comércio com EUA e União Europeia; a integração 
com a América do Norte por meio de acordos adicionais com Canadá e México; a 
ampliação, aprofundamento e negociação de novos acordos com os países da América 

Latina; e a exploração de oportunidades na África, Ásia e Oriente Médio. 
 

A tarefa não é fácil, mas é possível. Toda grande economia enfrenta seus dilemas, 
mas nenhuma das que estão à frente do Brasil perdeu tempo na busca por novos 
mercados. 

 
(*É GERENTE EXECUTIVO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DA INDÚSTRIA). 
 

Keiper não paga rescisão a 300 demitidos em Mauá 

13/09/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

 
 
A Keiper declarou, ontem, não ter condições de pagar as verbas rescisórias dos 
trabalhadores demitidos, durante audiência realizada na Justiça do Trabalho de Mauá. 

A fabricante de bancos contabilizou, na sexta-feira, o desligamento de 724 
funcionários, sendo 300 na unidade de Mauá, onde são fabricadas as estruturas dos 

bancos, e 424 na de Araçariguama, Interior, em que é realizada a estamparia das 
peças. 
 

O CEO da Keiper, Marino Mantovani, afirmou ao Diário que o passivo da empresa, 
considerando os valores de rescisão de contrato e quantias devidas a fornecedores e 

transportadora, entre outros, totaliza R$ 32 milhões.  
 
Portanto, ainda que a Justiça entenda que a Volkswagen é culpada no imbróglio com 

a Keiper – que envolve a suspensão do contrato de fornecimento de bancos 
automotivos e a retirada de ferramental das plantas da autopeça de origem bósnia –, 

o montante depositado em juízo pela montadora alemã, de R$ 10 milhões, é 
insuficiente para arcar com a dívida. 
 

“Esperamos que a Volkswagen se sensibilize e nos indenize, afinal, fizemos grande 
dívida para atender seus pedidos. Temos aço e estruturas prontas em estoque. Por 

isso, solicitamos que a companhia esperasse, ao menos, até o fim do ano para 
suspender o contrato, a fim de que pudéssemos nos organizar, e fazer essa transição 
de modo menos agressivo, com recursos para pagar todo mundo. Mas não fomos 

atendidos”, disse Marino. Cerca de 85% do faturamento da Keiper provinha da Volks. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2295418/keiper-nao-paga-rescisao-a-300-demitidos-em-maua


Os demais 15% são oriundos da Johnson Controls, que produz tecidos dos bancos, 
Mitsubishi e Toyota. 
 

BATALHA - O contrato, de acordo com o executivo, não tinha prazo de vencimento. 
Desde março do ano passado, porém, foi travada batalha entre as duas empresas. A 

Keiper pleiteava reajuste no valor pago pelas estruturas, e a Volks dizia que o aumento 
era abusivo. A autopeça então passou a suspender a entrega dos itens, e a montadora 

paralisou, por vezes, a produção. A Volks alega que foram contabilizados 120 dias 
parados e que, devido a isso, deixaram de ser produzidos 130 mil veículos. 
 

“Não era um aumento expressivo, pedíamos 25%. Isso porque, desde que iniciamos 
o contrato, os valores nunca foram reajustados, nem a inflação foi reposta”, apontou 

Mantovani. Segundo ele, os valores das estruturas variavam entre R$ 60 e R$ 120. 
Caso tivessem o aumento, passariam a custar entre R$ 75 e R$ 150. 
 

A Keiper possui estoque de 100 bancos, e a Volks demonstrou interesse em         
adquirí-los, porém, pelo preço que costumavam pagar. O CEO disse que só vende com 

a correção. “Precisávamos desse reajuste também porque perdemos 40% do volume 
de encomendas só neste ano, já que as vendas da Volks caíram bastante.” 
 

A montadora anunciou ontem, em diversas mídias, inclusive no Diário, que tem o 
“interesse em adquirir peças estampadas e conjuntos soldados de empresas que 

fornecem/forneciam para o Grupo Prevent (Keiper, Mardel, Cavelagni e Fameq). A 
Volks não tem mais relacionamento comercial com estas empresas, porém, essas 
peças metálicas são de interesse para a companhia e, consequentemente, para a 

continuidade/evolução dos negócios dos fornecedores envolvidos.” 
 

AUDIÊNCIA - Durante a reunião, ontem, estiveram presentes representantes da 
Keiper, da Volks e do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Segundo o 
diretor administrativo e financeiro da entidade, Adilson Torres, o Sapão, diante da 

afirmação de que não serão pagas as verbas rescisórias foi solicitado o bloqueio de 
alguns títulos, valores a receber e dos estoques de bancos. Esse montante seria 

utilizado para o pagamento das verbas rescisórias. 
 
Sapão espera que entre duas e três semanas saia posição da Justiça do Trabalho de 

Mauá. “Enquanto isso, vamos tentar a homologação das demissões, mesmo sem o 
recebimento das verbas rescisórias, para que possa ser sacado o FGTS e eles estejam 

aptos a receber o seguro-desemprego.” 
 
Ele também afirmou que os demitidos entraram com ações no Judiciário para 

reivindicar o valor do desligamento com a multa de um mês de salário, por conta do 
atraso. 

 
Segundo Mantovani, mesmo sem verba para a rescisão serão mantidos cerca de 200 

operários – em janeiro, havia 1.200 –, sendo 130 em Mauá. “Temos que continuar 
trabalhando. Não vamos fechar as portas. Crescemos ao longo do tempo e não é nosso 
perfil desistir.” 

 

Montadoras mantêm plano de elevar exportação 

13/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
As fabricantes de automóveis Volkswagen e a Fiat, além da MAN, montadora de 

caminhões, e a CNH Industrial, que produz tratores e também caminhões, relatam não 
terem alterado planos de ampliar as exportações, entrando até em novos mercados, 

depois que o dólar inverteu a curva de valorização sobre o real.  
 
“O dólar é uma variável incontrolável. Então, procuramos depender menos do que não 

podemos controlar”, afirma Roberto Cortes, presidente da MAN, onde a meta é, em 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/montadoras-mantem-plano-de-elevar-exportacao/


três anos, aumentar de 15% para mais de 30% a parcela da produção dedicada a 
mercados internacionais.  
 

Na mesma linha, Francesco Abbruzzezi, diretor de operações comerciais da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA), diz que reavaliações nas estratégias de exportação vão 

depender mais da trajetória do câmbio no médio e longo prazo.  
 

Representante de uma indústria que está aumentando o quanto pode as exportações 
para diminuir a ainda acentuada ociosidade das fábricas, a Anfavea, associação das 
montadoras, considera que o setor tem condições de competir no exterior mesmo se 

o dólar voltar para R$ 3,10. Por outro lado, a Abimaq, associação que abriga os 
fabricantes de máquinas e equipamentos, avalia que o impacto negativo já se nota na 

queda de 13% das exportações do setor de junho para julho.  
 
Câmbio ideal  

Na Fundação Getulio Vargas (FGV), um núcleo de estudos coordenado pelo professor 
Nelson Marconi se debruçou sobre o tema e constatou que o dólar teria que valer R$ 

3,67 para que as exportações da indústria de transformação do Brasil tivessem a 
mesma rentabilidade obtida por concorrentes do exterior. “Esse é o câmbio que 
permitiria compensar a diferença de custo de trabalho em relação a outros países”, 

afirma Marconi.  
 

Outra pesquisa, feita pelo Bradesco a partir das repostas de aproximadamente 4 mil 
empresas, coloca em R$ 3,61 a taxa de câmbio que, na média, permitiria uma 
competitividade mínima em 21 setores da economia brasileira.  

 
A resposta sobre qual patamar de câmbio viabiliza as exportações varia, não apenas 

de um setor a outro, mas também entre as empresas que participam de um mesmo 
segmento. 
 

Mudança no câmbio desafia exportador 

13/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
O câmbio mais competitivo e a busca por mercados no exterior para escoar parte da 
produção não consumida pela economia doméstica em recessão produziram um 

crescimento de 12% no número de empresas exportadoras neste ano. Agora, no 
entanto, o real mais valorizado desafia esses novos participantes a se manterem no 

jogo.  
 
Das 19,4 mil companhias que embarcaram produtos ao exterior nos últimos oito 

meses, 2,1 mil não exploravam rotas internacionais até um ano atrás, segundo 
balanço do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).  

 
Na maioria, os novos exportadores são empresas pequenas – cujos embarques, desde 

janeiro, não chegam a US$ 1 milhão – que viram a oportunidade de despachar ao 
exterior produtos encalhados em estoque quando o dólar deu competitividade à 
produção nacional ao engatar trajetória de valorização a partir de julho de 2015.  

 
Dos mais de R$ 4,00 do início do ano, o dólar ficou mais barato no embalo da melhora 

de humor do mercado com a troca de governo. Na média, o valor da moeda em agosto 
(R$ 3,21) foi o mais baixo dos últimos 14 meses, aproximando-se do patamar em que, 
para algumas empresas, as exportações deixam de ser competitivas e rentáveis.  

 
Heitor Klein, presidente da Abicalçados, entidade que representa a indústria de 

calçados, diz que, com o dólar rondando a casa de R$ 3,20, a maioria dos associados 
não consegue mais formar preços para brigar com a concorrência asiática.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mudanca-no-cambio-desafia-exportador/


Estados Unidos, França e a vizinha Argentina são os principais destinos do setor, que 
no ano passado exportou US$ 960 milhões, mas chegou a embarcar US$ 1,5 bilhão 
em 2010.  

 
“No início do ano, havia confiança de que o câmbio se acomodaria em R$ 3,60 e as 

empresas posicionaram preços com base nessa taxa. Agora, há uma dificuldade 
grande para elas honrarem negócios fechados durante feiras realizadas na Europa em 

julho”, lamenta Klein. “A tendência é que passem a exportar menos porque ninguém 
quer vender com prejuízo.”  
 

O dólar recuou a um patamar “perigoso”,segundo Fernando Pimentel, diretor-
superintendente da Abit, entidade que abriga as empresas da indústria têxtil nacional. 

“Essas idas e vindas do câmbio são deletérias para se criar compromissos com o 
mercado mundial.” Segundo ele, todos os mercados ficaram mais difíceis, mas a 
tendência é de que as empresas deixem, primeiro, aqueles destinos que demandam 

maior investimento.  
 

Sem ter um câmbio que ajude a aliviar custos de produção em moeda forte, empresas 
que investiram em automação industrial têm mais condições de seguirem vivas na 
competição internacional do que aquelas que dependem de mão de obra intensiva, 

como ocorre, nas indústrias têxtil e de calçados.  
 

As grandes empresas tendem a se dar melhor do que as pequenas, as primeiras a 
deixar as exportações quando o real entra em trajetória firme de apreciação, segundo 
Pimentel.  

 
Produtos com elevado porcentual de conteúdo importado conseguem, em maior ou 

menor grau, equilibrar perdas. Montadoras de carros, assim como fabricantes de 
eletrônicos e de produtos de alta tecnologia, como a Embraer, fazem parte de um 
grupo onde insumos importados representam uma espécie de hedge (proteção) 

natural aos choques cambiais. 
 

Cadeia automotiva precisa aproveitar benefícios fiscais 

13/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

É senso comum criticar a elevada carga tributária brasileira. A novidade é que as 
empresas utilizam pouco os benefícios oferecidos para reduzir custos e elevar a 

competitividade no Brasil. A informação é de Paulo Paiva, vice-presidente de 
consultoria e serviços da Becomex. Ele participou do Workshop Legislação Automotiva 
realizado por Automotive Business em São Paulo (SP), na segunda-feira, 12.  

 
Um dos exemplos é a classificação fiscal de peças e componentes. Paiva aponta que 

90% das empresas da cadeia automotiva enfrentam problemas nessa área, com 
incorreções ou generalizações.  
 

A falta de precisão, ele diz, pode gerar o pagamento de 10% a 30% a mais de 
impostos. O consultor aponta que outro incentivo mal aproveitado é o Reintegra, que 

repõe custos embutidos na cadeia de produtos exportados. “Trinta por cento do 
benefício é inutilizado por problemas no cruzamento fiscal”, enfatiza.  
 

O Drawback restitui impostos alfandegários cobrados na importação de matéria-prima 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24611/cadeia-automotiva-precisa-aproveitar-beneficios-fiscais


de produtos que serão exportados e também é subutilizado, segundo Paiva. Ele diz 
que o recurso pode reduzir de 80% para 25% a carga tributária em alguns casos, mas 
raramente é aproveitado de forma adequada. “As empresas precisam de estudo 

detalhado para entender o potencial de benefício fiscal. Isso gera competitividade”, 
conta. 

 
O consultor alerta que as companhias precisam trabalhar para manter a eficiência 

diante da complexidade do sistema tributário brasileiro.  
 
O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, indica que a dívida tributária 

chegou a R$ 2,2 trilhões no Brasil em 2015. Parcela de 6,6% deste montante vem de 
empresas do setor automotivo.  

 
Com isso, o estoque da dívida supera a arrecadação, que foi de R$ 2,0 trilhões. “Este 
valor fundamenta o pleito por simplificação e reforma tributária. O setor esgotou sua 

capacidade contributiva", observa Cristiano Lisboa Yazbek, do IBPT. 
 

Conceito Mercedes antecipa o futuro das entregas 

13/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
A Mercedes mostrou sua concepção de veículo comercial para o futuro com o modelo 

Vision Van, que utiliza conteúdo tecnológico capaz de integrá-la totalmente à cadeia 
de fornecimento. Ela traz até mesmo drones para levar pequenas mercadorias ao 
destino final. A ideia da montadora é oferecer bem uma solução completa e conectada 

com o centro de distribuição e o destinatário da encomenda e não apenas um furgão 
de entregas.  

 
O modelo foi pensado em virtude do boom do comércio eletrônico. Especialistas 
estimam que o volume de negócios no e-commerce irá quase duplicar em todo o 

mundo até 2018 na comparação com 2015.  
 

O compartimento de carga do modelo é todo automatizado, com os drones integrados. 
A Vision Van utiliza um motor elétrico e, pelo silêncio de funcionamento, pode ser 
usada também à noite, mesmo em áreas residenciais. A autonomia, segundo a 

Mercedes, chega a 270 quilômetros.  
 

A fabricante pensou nessa van como o elemento central em uma cadeia de distribuição 
totalmente conectada. Novas ferramentas controlam a expedição de encomendas, o 

conteúdo do compartimento de carga e fazem até o planejamento de rotas para o 
veículo e os drones.  
 

Essas ferramentas também calculam os percursos ideais para o entregador. Os 
pacotes enviados são monitorados no centro de logística. Para a entrega manual no 

ponto final, a gestão inteligente do compartimento de carga fornece os pacotes para 
o entregador por meio de uma saída específica para essa finalidade no interior do 
veículo.  

 
Paralelamente, o sistema abastece os dois drones, cada um com carga útil de dois 

quilos. Eles podem entregar as encomendas num raio de dez quilômetros. As 
tecnologias adotadas permitem que o tempo de entrega diminua sensivelmente e 
reduz as falhas a praticamente zero.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24610/conceito-mercedes-antecipa-o-futuro-das-entregas


“Com a Vision Van nós integramos a inteligência de um moderno centro de logística a 
um veículo. Pelas nossas previsões, isso permitirá aumentar a produtividade das 
entregas em até 50%”, afirma o head da divisão de vans da montadora, Volker 

Mornhinweg.  
 

Para aumentar a segurança em áreas urbanas o veículo se comunica com o motorista 
pelo piso da cabine: indicadores de LED brilham no assoalho, avisando o motorista, 

por exemplo, quando há pedestres ou ciclistas se aproximando.  
Na parede traseira da cabine estão a saída de pacotes e um quadro informativo que 
mostra todos os dados relevantes sobre o processo de entrega.  

 
A concepção do espaço interno também facilita a vida do motorista. Como veículo 

autônomo, não tem volante, pedais nem console central, o que aumenta a liberdade 
de movimentos. E com o motor elétrico o veículo não precisa mais de um eixo de 
transmissão. Por isso o piso da cabine é plano.  

 

Etanol conquista espaço no mercado global 

13/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
O etanol amplamente usado como combustível no Brasil, tem potencial para ganhar 

espaço em outros países. Quem avisa é Marcos Clemente, gerente de pesquisa e 
desenvolvimento da Mahle e membro do grupo de inovação e competitividade do 
Sindipeças. O executivo participou do IV Workshop Legislação Automotiva, realizado 

por Automotive Business em São Paulo na segunda-feira, 12. 
 

“O etanol está ganhando visibilidade global, com aumento do seu uso misturado à 
gasolina”, diz. O nível de emissões do combustível de cana-de-açúcar é menor do que 
o dos derivados de petróleo considerando todo o ciclo, desde o plantio até o uso no 

veículo. Esta característica, segundo Clemente, torna a solução interessante para 
outros mercados. “Em 2030 a União Europeia deve ter limite de emissões de apenas 

40 gramas de CO2 por quilômetro rodado. O etanol pode ser uma saída para isso”, 
destaca. 
 

O executivo lembra que a solução jamais terá a presença global da gasolina, por 
exemplo, já que a produção é mais limitada. O ideal, segundo ele, é que cada país ou 

região desenvolva a solução energética mais adequada. Em muitos casos, Clemente 
diz, o etanol pode ser uma opção interessante. 

 

Multas por cartéis no Brasil chegam a R$ 77,4 milhões em 2016 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

Desde o início de 2016, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgou 
dez processos relacionados à formação de cartéis – acordos ilegais entre empresas, 

que trazem prejuízos ao consumidor, pois reduzem ou eliminam a concorrência.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24609/etanol-conquista-espaco-no-mercado-global
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/multas-por-carteis-no-brasil-chegam-a-r-774-milhoes-em-2016-2sjjb8uf04ayd7a3rzp8y610t


Entre os julgados, sete tiveram condenação decretada, atingindo a marca de pouco 
mais de R$ 77,4 milhões em multas. 
 

Entre os setores que tiveram empresas condenadas estão o de lavanderias, de 
equipamentos hospitalares, de medicamentos, de compressores para refrigeração, e 

de operações portuárias.  
 

Segundo a entidade, outros 89 processos seguem em investigação: 19 no Tribunal 
Administrativo e 70 na Superintendência-Geral. 
 

Segundo a assessoria de comunicação do Cade, a formação de cartéis é a prática ilícita 
que mais gera efeitos negativos ao mercado, comprometendo inclusive a inovação 

tecnológica e impedindo a entrada de novos produtos e processos.  
 
“Os efeitos lesivos desta conduta podem ser sentidos tanto na subtração direta de 

renda do consumidor quanto na deterioração das estruturas dos mercados em que os 
cartéis ocorrem. Essa prática anticompetitiva leva a aumentos injustificados de preços 

dos produtos e à redução de oferta, o que diminui o poder de compra dos 
consumidores e propicia a obtenção de lucros indevidos aos participantes do conluio”, 
afirmam os representantes da entidade, em nota. 

 
Os casos 

As maiores penas foram aplicadas nos casos envolvendo a licitação para contratação 
de lavanderias para hospitais públicos do Rio de Janeiro, e os acordos de preços entre 
os fornecedores de compressores herméticos para refrigeração, equipamentos 

utilizados em sistemas refrigeradores, especialmente em eletrodomésticos da 
chamada “linha branca”, como geladeiras, congeladores e aparelhos de ar-

condicionado.  
 
No primeiro caso as multas foram de cerca de R$ 27 milhões, e no segundo, R$ 21 

milhões. 
 

Graças a acordos de leniência – uma espécie de delação premiada –, três dos sete 
processos resultaram em condenação e multa. O mais representativo é o processo 
envolvendo compressores para refrigeração, resultado de uma delação assinada pelos 

representantes da Tecumseh do Brasil Ltda.  
 

A empresa declarou estar envolvida em atividades anticompetitivas no mercado 
internacional junto às multinacionais Household Compressors Holding S.p.A, Danfoss 
A/S e Panasonic Electric Works Co. Ltd, também condenadas no julgamento. 

 
Danos ao consumidor 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), os cartéis geram um sobrepreço estimado entre 10% e 20%, se comparado 

ao preço em um mercado competitivo, causando perdas anuais de centenas de bilhões 
de reais aos consumidores. 
 

O professor de Economia da Universidade Positivo Gustavo Paiva explica que a maior 
dificuldade na investigação destes casos é a obtenção da comprovação da existência 

de práticas anticompetitivas. “As movimentações de mercado e a não existência de 
acordos por escrito tornam mais difícil a descoberta das provas do crime”, afirma. 
 

Segundo ele, a formação de um cartel tem como objetivo maior eliminar os riscos da 
atividade empresarial, e a motivação nem sempre é apenas o preço, mas também o 

controle na oferta dos produtos e da estrutura do setor.  
 
Para as empresas participantes do cartel, a combinação de preços serve, explica, para 

preservar suas margens de lucro, o que acaba eliminando a possibilidade de livre 



concorrência – necessidade básica para o bom funcionamento de uma economia 
capitalista. 
 

Já o cliente fica impossibilitado de escolher livremente aquela oferta que melhor 
atende a sua necessidade – seja ele o consumidor final ou o governo, no caso de uma 

licitação.  
 

“As pessoas se acostumam a falar das distorções provocadas pelo governo na 
economia, mas esquecem que a iniciativa privada também distorce a economia de 
mercado com este tipo de prática”, diz Paiva. 

 
Investigação 

Medicamentos, lavanderias, refrigeração... Conheça quatro casos julgados pelo Cade: 
 
Hemoderivados 

O caso dos hemoderivados teve início com as investigações promovidas pela extinta 
Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, em 2004, que passou 

a analisar a existência de infrações contra a ordem econômica no âmbito da “Operação 
Vampiro” – ação da Polícia Federal que desmantelou a quadrilha que fraudava 
licitações do Ministério da Saúde para a compra de hemoderivados.  

 
A condenação por formação de cartel na licitação do MS, no entanto, só aconteceu 

neste ano, com aplicação de multas que somam cerca de R$ 1 milhão.  
 
Lavanderias hospitalares 

As fraudes aconteceram em concorrências realizadas entre 1999 e 2005 para a 
contratação de serviços de lavanderia para hospitais públicos do Rio de Janeiro. Foram 

condenadas sete empresas e onze pessoas físicas, com aplicação de multas que 
somam mais de R$ 27 milhões.  
 

O processo foi instaurado em dezembro de 2008, a partir de provas colhidas pela 
“Operação Roupa Suja”, realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal 

do Rio de Janeiro. Além da multa, a Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda também foi 
proibida de participar de novas licitações pelo período de cinco anos. 
 

Medicamentos antirretrovirais 
Esta investigação também se iniciou com a “Operação Roupa Suja”, e acabou 

condenando duas empresas e quatro pessoas físicas por formação de cartel em 
licitações públicas no mercado de insumos para fabricação de medicamentos 
antirretrovirais.  

 
O cartel teve como alvo três laboratórios públicos que fabricavam medicamentos para 

o combate a doenças transmitidas por vírus, principalmente o HIV, e compravam 
destas empresas os insumos para a fabricação dos remédios. 

 
Compressores para refrigeração 
A segunda maior multa de 2016 foi aplicada pelo Cade no caso dos compressores 

herméticos para refrigeração, utilizados para a fabricação de eletrodomésticos como 
geladeiras, congeladores e aparelhos de ar-condicionado.  

 
A soma de pouco mais de R$ 21 milhões em multas foi aplicada a três empresas, e 
três pessoas físicas – representantes dos grupos Tecumseh e Whirlpool/Embraco, que 

assinaram acordo de leniência.  
 

De acordo com o Cade a fraude lesou consumidores brasileiros e de outros países 
durante, pelo menos, o período de 1996 a 2008. 
 

 



Adesão à greve dos bancários cresce 15% em todo o país 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Depois do encerramento das negociações na última sexta-feira (9), quando os 
trabalhadores de bancos rejeitaram a proposta da Fenaban (braço sindical da 
Febraban, que representa os bancos) de reajuste de 7% no salário mais abono de R$ 

3,3 mil, uma nova reunião entre patrões e empregados foi agendada para esta terça-
feira (13), às 14 horas, em São Paulo. 

 
Será o oitavo dia da greve, o quarto de paralisação efetiva em Curitiba – uma vez que 
nos dias 7 e 8 de setembro foi feriado na capital. A adesão ao movimento está 

crescendo. 
 

No Paraná, até agora, são 683 agências fechadas (302 em Curitiba e Região) e oito 
centros administrativos – 182% a mais, em comparação com o primeiro dia de greve 
(terça-feira, 6). No estado, são mais de 14 mil trabalhadores paralisados, dos quais 

9,4 mil em Curitiba, ou 52% do total de bancários. 
 

No Brasil todo, 11.531 agências e 48 centros administrativos tiveram as atividades 
paralisadas nesta segunda (12), o que representa 48,97% de todas as agências 
brasileiras. A mobilização cresceu 15%, na comparação com a sexta-feira. 

 
Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários de Curitiba, Elias Jordão, são poucas 

as expectativas para a reunião desta terça. “A proposta está muito longe do 
reivindicado. Em outros anos, a Fenaban era mais objetiva. Agora, eles estão tentando 
mexer em tudo, menos no que mais nos interessa: reposição da inflação e aumento 

real do salário”, explica. 
 

O reajuste de 7% oferecido pelo sindicato patronal segue abaixo da inflação acumulada 
em 12 meses, que foi de 9,62% até agosto. Segundo os bancários, essa proposta 
significaria perda salarial de quase 2,5%.  

 
Reforço 

Para dar força ao movimento dos bancários, teve início nesta segunda (12), a greve 
nacional dos financiários, categoria que também é representada pela Contraf. Seis 

financeiras deixaram de funcionar no primeiro dia de paralisação. 
 
A decisão de suspender as atividades foi tomada em assembleia no dia 2, após a 

rejeição da proposta apresentada pela Federação Interestadual das Instituições de 
Crédito, Financiamento e Investimento (Fenacrefi), de reajuste de 7,86% 

(correspondendo a 80% do INPC de 9,83%), referente a junho de 2016, mais R$ 1 
mil de abono. 
 

Financiários aderem à greve dos bancários em Curitiba 

13/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
 O sétimo dia de greve dos bancários contou com o reforço dos financiários que 
aderiram à campanha nesta segunda-feira (12) em Curitiba. A decisão foi tomada em 

assembleia no dia 02 de setembro, após a rejeição da proposta apresentada pela 
Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/adesao-a-greve-dos-bancarios-cresce-15-em-todo-o-pais-8qf3vz7y8t5njy67351itd4p2
http://www.bemparana.com.br/noticia/463863/financiarios-aderem-a-greve-dos-bancarios-em-curitiba


(Fenacrefi). O índice proposto foi de 7,86% (correspondendo a 80% do INPC de 
9,83%), referente a junho/2016, mais R$ 1.000 de abono e na avaliação dos 
financiários a proposta não contempla suas reivindicações. 

 
Com data-base em 01 de junho, os trabalhadores exigem a reposição da inflação, mais 

5% de aumento real (15,81%). Além disso pedem que haja avanços nas cláusulas de 
emprego, saúde, condições de trabalho e segurança. 

 
"A participação dos financiários marca um momento histórico, por ser a primeira greve 
da categoria. Nossa luta ficará ainda mais fortalecida sendo unificada. Não aceitaremos 

a redução de salários e esperamos uma proposta decente pela Fenacrefi ", avalia Katlin 
Sales, secretária do Ramo Financeiro do Sindicato. 

 
Em Curitiba e região, a mobilização dos trabalhadores tem aumentado e a adesão dos 
financiários só amplia o movimento. Segundo estimativas do Sindicato, mais de 8,7 

mil bancários dos 18,1 mil estão de braços cruzados, número que equivale a 48% de 
adesão. A paralisação segue por tempo indeterminado. 

 

Greve dos bancários cresce e fecha quase metades das agências no país 

13/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A adesão à greve dos bancários cresceu nesta segunda-feira (12), atingindo quase 

metade das agências de todo o país, afirmou o sindicato nacional da categoria, 
Contraf-CUT. 

 
Segundo a entidade, a paralisação iniciada na última terça-feira (6) chegou a 11.531 
agências e 48 centros administrativos, o equivalente a 49% de todas as agências do 

Brasil. A mobilização cresceu 15%, na comparação com a sexta-feira (9), afirmou a 
Contraf-CUT. 

 
"Tivemos hoje a adesão dos financiários à greve e, em alguns Estados, dos cooperários 
(trabalhadores em cooperativas de crédito) mostrando que a insatisfação com os 

patrões do sistema financeiro cresceu", afirmou o presidente da Contraf-CUT, Roberto 
von der Osten. 

 
Nesta terça-feira (13), representantes dos bancários voltam a se reunir com a 

Fenaban, braço sindical da Febraban, que representa os bancos. No último encontro, 
os bancos propuseram reajuste de salários e de auxílios de 7%, mais abono de R$ 
3.30. Os bancários querem reajuste de 14,6%, que inclui 5% de aumento real. 

 
Representantes da Fenaban não puderam ser contatados de imediato. Na semana 

passada, ao comentar sobre a proposta de reajuste aos bancários, a entidade afirmou 
que a oferta era "superior à inflação prevista para os próximos doze meses e 
representa um ganho expressivo para a maioria dos bancários".  

 
A entidade comentou ainda que "o modelo de aumento composto por abono e reajuste 

sobre o salário é o mais adequado para o atual momento de transição na economia 
brasileira, de inflação alta para uma inflação mais baixa". 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1812625-greve-dos-bancarios-cresce-e-fecha-quase-metades-das-agencias-no-pais.shtml
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O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região afirmou em comunicado que 
a greve atingiu 899 agências e 20 centros administrativos no sétimo dia de 
paralisação. A entidade calcula que mais de 42 mil trabalhadores participaram da 

greve. 
- 

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 
- 

BANCOS DURANTE A GREVE 
 

1 - Pagar contas 

O cliente do banco pode utilizar internet banking e aplicativos para celular do banco 
para efetuar o pagamento. Para isso, confira se as senhas os aplicativos estão 
funcionando e vá a agências ainda não paralisadas para atualizá-las. Os caixas 

eletrônicos e correspondentes bancários, como agências lotéricas, Correios e até 
alguns supermercados também recebem pagamentos de contas 

 
Em caso de dificuldade, o cliente pode entrar em contato com a empresa e pedir 
alternativas para realizar o pagamento.  

 
É importante registrar o pedido, enviando por e-mail ou anotando o número de 

protocolo de atendimento. Caso o fornecedor não dê opções para pagar a conta, o 
consumidor deve usar esses documentos para reclamar junto a um órgão de defesa 
do consumidor. 

 
2 - Transferências de dinheiro 

É possível fazer por internet banking, celular, caixa eletrônico e atendimento por 
telefone. 
 

Atenção: os valores das transferências podem ser limitados por esses canais, 
dependendo do seu perfil de renda e padrão de gastos. Se existe a previsão de uma 

transferência nos próximos dias, procure uma agência que ainda esteja funcionando. 
 
3 - Investimentos e resgates 

Também podem ser feitos por internet, aplicativo, caixa eletrônico e central de 
atendimento por telefone. Seja qual for o canal de atendimento, lembre-se de 

pesquisar o rendimento oferecido e as taxas cobradas para aplicar ou resgatar o 
dinheiro aplicado. 
 

4 - Empréstimos e financiamentos 
Os bancos também oferecem crédito pessoal em condições pré-aprovadas nas 

plataformas de atendimento eletrônico. Lembre-se, no entanto, que as taxas nessas 
modalidades costumam ser altas e devem ser usadas apenas em emergências. 

 
Para quem precisa renegociar dívidas, os grandes bancos oferecem plataformas de 
renegociação sem atendimento ou então permitem o envio de propostas pela internet. 

A documentação para financiamento imobiliário é entregue na agência. Esse tipo de 
crédito tende a ficar suspenso durante a greve. 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1810459-como-usar-servicos-de-banco-durante-greve-dos-bancarios.shtml


“Um passo de cada vez”: líderes do governo defendem calma na discussão de 

reformas 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

A maioria dos aliados do presidente Michel Temer no Congresso considera que o 
governo precisa concentrar os esforços em cada uma das propostas do ajuste fiscal. 

Avaliam que, primeiro, o importante é discutir e votar a PEC do Teto dos Gastos (única 
formalmente apresentada ao Legislativo), depois a reforma da Previdência e, em 
seguida, a reforma trabalhista. 

 
Há quem avalie que o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, tenha se precipitado 

em apresentar detalhes da proposta da reforma trabalhista, o que poderia dificultar 
ainda mais a aprovação do ajuste por supostamente passar a impressão de retirada 
de direitos. 

 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defende que o Executivo aprecie 

cada matéria individualmente. “Um passo de cada vez, na minha opinião”, disse ele, 
defensor de uma forte estratégia de comunicação para aprovar o ajuste e que, dias 
atrás, chamou de “inócua” a decisão do governo de apresentar a reforma da 

Previdência até o fim do mês. “Ninguém está exigindo que se faça tudo de uma única 
vez. Se perder a primeira, pode perder as outras”, completou. 

 
A líder do governo no Congresso, senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), também apoia 
a discussão fatiada das propostas. “Tem que ir devagar, tudo no seu tempo”, afirmou 

ela, ao considerar que, sem um debate transparente, o ajuste poderá não ser 
aprovado. 

 
O líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), afirmou que não vê dificuldades em 
discutir as três reformas ao mesmo tempo, como está ocorrendo. 

 
Ele disse que cada uma das matérias será votada a seu tempo e destacou que a PEC 

do Teto está com a tramitação “bem adiantada”. “Claro que a votação deverá ocorrer 
uma de cada vez exatamente porque cada um tem o seu momento”, disse o 
parlamentar.  

 
“Ilusão” 

O deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), que participou das votações das reformas 
da Previdência de FHC e Lula, disse que o governo está “iludido” se considerar que 
somente por ter uma “aparente” grande base parlamentar vai conseguir aprovar todas 

as reformas. 
 

Segundo o petebista, embora considere que Temer tenha uma aliança no Congresso 
superior à do tucano e à do petista, ele não tem um apoio popular como os ex-

presidentes. 
 
“O governo quer sinalizar para o mercado que está mexendo em tudo, mas não quer 

dizer que vai conseguir mudar esses direitos”, disse Faria de Sá, ao exemplificar, por 
exemplo, que a PEC do Teto dos Gastos do jeito que está não vai ser aprovada pelo 

Congresso. 
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Rolo compressor 
Há parlamentares da base, contudo, que defendem a tese de se aprovar de uma só 
vez as reformas. Uma linha de atuação chamada por alguns de rolo compressor. 

A intenção é que, com isso, se reduza o desgaste político do governo e até mesmo dos 
parlamentares.  

 

Por 450 votos a dez, plenário da Câmara cassa o mandato de Eduardo Cunha 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 
 

 
Processo contra o peemedebista foi o mais longo da história da Casa; com a 

decisão, ele fica inelegível até 2027, quando terá 68 anos 
 

Quase um ano depois de se tornar alvo de um pedido de cassação, o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) perdeu o mandato na noite desta 
segunda-feira (12). O placar foi 450 votos a favor e apenas dez contrários (nove 

abstenções). Eram necessários 257 votos (maioria simples entre os 513) para cassá-
lo. 

 
O peemedebista foi acusado de mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

Petrobras, quando disse que não tinha contas no exterior, o que acabou desmentido 
por autoridades da Suíça. 
 

Cunha estava em seu quarto mandato consecutivo como deputado federal pelo Rio de 
Janeiro. Com a decisão, ele fica inelegível por 8 anos após o fim da atual legislatura, 

ou seja, até janeiro de 2027, quando ele terá 68 anos de idade.  
 
Sem o mandato, o peemedebista também perde o foro privilegiado. Na prática, 

significa que os processos que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF), 
relacionados à Operação Lava Jato, devem seguir para o primeiro grau, ou seja, para 

as mãos do juiz federal Sergio Moro. 
 
A sessão que terminou com a cassação do parlamentar começou às 19 horas, mas foi 

logo interrompida pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que alegava 
querer “mais quórum” para abrir o debate. Uma hora depois, com quase 400 

parlamentares, a sessão foi reaberta.  
 
O primeiro a falar foi o relator do caso no Conselho de Ética, Marcos Rogério (DEM-

RO), cujo parecer recomendava a cassação. Ele enfatizou que Cunha tem contas no 
exterior e que o peemedebista mentiu aos pares quando negou o fato, na CPI da 

Petrobras, daí a quebra de decoro parlamentar.  
 
Também disse que se tratava do caso “mais emblemático” já vivido pela Casa e que 

havia contornos “policialescos” nas manobras que teriam sido feitas pelo peemedebista 
para embaraçar os trabalhos do Conselho de Ética. 

 
Em seguida, falou o advogado de Cunha, Marcelo Nobre. Ele voltou a dizer que não 

existem provas contra seu cliente. “Se há conta do meu cliente no exterior, cadê ela?”, 
protestou ele. Para a defesa, “trust” não é uma conta pessoal. Nobre também reforçou 
que o STF ainda não julgou o peemedebista: “E se ele depois for inocentado?”.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/por-450-votos-a-dez-plenario-da-camara-cassa-o-mandato-de-eduardo-cunha-e1oqhwmp3gqss4lpd02uhr8qu
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/suica-acha-4-contas-atribuidas-a-cunha-que-sofre-pressao-6kiynx69za3of83iyikztv0u4
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/suica-acha-4-contas-atribuidas-a-cunha-que-sofre-pressao-6kiynx69za3of83iyikztv0u4
http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/lava-jato/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/por-11-votos-a-9-conselho-de-etica-aprova-parecer-pela-cassacao-de-eduardo-cunha-brgoyrmc4g0jo15py96yxmjk2


Até agora, embora dezenas de deputados federais sejam alvos de inquéritos da Lava 
Jato, apenas Cunha e o paranaense Nelson Meurer (PP) se tornaram réus no STF em 
ações penais ligadas à operação.  

 
Enquanto Nobre falava na tribuna, Cunha já estava no plenário aguardando a sua vez. 

Poucos parlamentares foram cumprimentá-lo. O ex-presidente da Casa ficou sozinho 
na maior parte do tempo e, ao subir na tribuna, fez um discurso agressivo, 

principalmente contra o PT.  
 
“Eu estou pagando o preço por ter dado continuidade ao processo de impeachment 

[de Dilma Rousseff]. É o preço que estou pagando para o país se livrar do PT”, atacou 
ele, que ao longo dos seus quase 30 minutos de fala foi interrompido por protestos de 

parlamentares, especialmente petistas. 
 
Cunha disse que a grande maioria não tinha lido nenhuma página do seu processo e 

não estava interessada em qualquer argumento. “É um processo de natureza 
puramente política. Peço para ser julgado com isenção, em respeito aos votos que tive 

nas urnas.  
 
Peço que me enfrentem somente nas urnas”, disse Cunha, se utilizando de argumentos 

semelhantes aos da ex-presidente da República durante o processo de impeachment. 
“Foi assim com a Dilma”, gritaram petistas contra Cunha. 

  
Sobre o impeachment de Dilma Rousseff (PT), Cunha reclamou sobre o fato de ela ter 
não ter perdido os direitos políticos, criticando a decisão do Senado de fatiar a votação 

que tirou o mandato da petista. “Todos sabemos que a pena é conjunta e hoje nem a 
possibilidade da votação em destaque vão me dar”, disse ele. 

 
Apesar do tom agressivo, Cunha se emocionou durante sua fala. Ao mencionar a 
família e a possibilidade de sair definitivamente da vida pública, o peemedebista ficou 

com a voz embargada. Em um desses momentos, um político do plenário disparou 
com ironia: “Chora!”. 

 
Isolado 
Ao longo da sessão, o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS), aliado de Cunha, 

ainda tentou suspender a votação, sem sucesso. Outras alternativas propostas por 
Marun também fracassaram. Embora Cunha tenha mantido uma “tropa de choque” 

sólida ao longo do seu processo na Casa, Marun foi praticamente o único aliado a atuar 
em defesa do ex-presidente do Legislativo na sessão desta segunda-feira (12). 
 

O líder do governo Temer, André Moura (PSC-SE), indicado para a vaga com o apoio 
de Cunha, estava ausente. 

 

  
 

Para Cunha, parte dos parlamentares estaria votando a favor da sua cassação para 
agradar a opinião pública. Ele reclamou, por exemplo, do fato de a sessão ter sido 

marcada às vésperas das eleições municipais, o que tornaria o processo “um 
verdadeiro circo”. 
 

No gramado em frente ao Congresso Nacional, dezenas de manifestantes com a 
bandeira “fora Cunha” e também “fora Temer” permaneceram no local por cerca de 
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uma hora. Quando a votação foi iniciada no plenário da Câmara dos Deputados, o local 
já estava vazio. 
 

Trajetória 
De trajetória política controversa, Cunha chegou a Brasília para exercer seu primeiro 

mandato como deputado federal no ano de 2003. Conhecido pela articulação nos 
bastidores da Câmara dos Deputados, sua ascensão à presidência da Casa, para onde 

miram todos os holofotes, não deixou de ser um ponto “fora da curva” de sua trajetória 
política. Teria chegado lá principalmente em função do seu empenho na campanha 
eleitoral de colegas.  

 
Ponte entre parlamentares e financiadores de campanha política, Cunha não nega ter 

pedido a empresários que fizessem doações a aliados. Ele afirma, contudo, que só 
ajudou integrantes do PMDB.  
 

No falatório oficial, Cunha ganhou adeptos à sua candidatura na principal cadeira do 
parlamento, no início de 2015, porque pregava autonomia do Legislativo em relação 

ao Executivo. O discurso agradou e o então “candidato do Planalto”, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), acabou derrotado 
.  

  
 

O cenário não podia ser pior para um segundo mandato de Dilma Rousseff, que já 
começava combalido pelo resultado acirrado das urnas de outubro de 2014. Embora 

filiado ao PMDB, principal partido da então coalizão encabeçada pelo PT, Cunha não 
era exatamente um aliado de Dilma e defendeu pautas descoladas das diretrizes do 
governo federal, impondo derrotas sucessivas à petista.  

 
Em meados do ano passado, quando a Lava Jato começava a chegar perto do 

peemedebista, Cunha rompeu “pessoalmente” com o governo federal e, em dezembro, 
deflagrou o processo de impeachment contra a presidente, com forte apoio do PSDB, 
DEM, PPS e SD. Na trajetória da petista até o impeachment, no final do mês passado, 

a vitória de Cunha naquele início de 2015 é considerada um ponto crucial. 
 

Mas, além dos embates com a gestão Dilma, Cunha também ficou conhecido ao longo 
da sua gestão na presidência da Casa pela atenção que deu ao chamado “baixo clero”, 

grupo de parlamentares inexpressivos na política nacional e ligados a partidos 
fisiológicos. Não só atendeu a pautas do grupo, como também deu cargos importantes 
a integrantes dele dentro da estrutura da Casa. 

 
A “ficha corrida” de Eduardo Cunha 

Saiba as denúncias que pesam sobre Eduardo Cunha na Justiça: 
 
Contas na Suíça 
 

Acusação 
Recebimento de 1,3 milhão de francos suíços (R$ 5,2 milhões) para viabilizar aquisição 

de campo de petróleo em Benin (África) pela Petrobras, em 2011. A propina teria 
abastecido contas secretas na Suíça, usadas, segundo o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, para bancar luxos da família de Cunha. 
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Situação 
Cunha virou réu, por unanimidade, no dia 22 de junho de 2016. 
 

Navios-sonda 
 

Acusação 

Recebimento de US$ 5 milhões resultantes de contratos entre Petrobras, Samsung e 
Mitsui. Cunha é acusado de atuar para viabilizar a propina a políticos ao pedir 
investigações sobre os pagadores na Câmara. 

 
Situação 

É réu na ação, acolhida por unanimidade pelo STF em março de 2016. 
 

Porto Maravilha 
 

Acusação 
Recebimento de cerca de R$ 52 milhões das empreiteiras que atuavam na obra do 

Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Recursos seriam vantagens indevidas pela 
aquisição de títulos da prefeitura pelo Fundo de Investimentos do FGTS. 

 
Situação 
Denúncia foi oferecida no dia 10 de junho de 2016. STF ainda não decidiu se será 

acolhida. Deputado afirma que não recebeu vantagens indevidas e diz que a 
Procuradoria-Geral da República é seletiva em relação a ele. 

 
Outros problemas 
 

Inquéritos 

Apuram o uso do mandato para beneficiar aliados; há também um pedido de inquérito 
em sigilo. 

 
Pedido de prisão  
Feito pela Procuradoria-Geral da República ainda não foi avaliado pelo STF, que ouvirá 

a defesa de Cunha. 
 

Ação de improbidade 
Processo na Justiça Federal do Paraná ordenou o bloqueio de bens e a suspensão dos 
direitos políticos por dez anos; deputado recorreu. 

 
O mais longo processo de cassação da história da Câmara 

Confira os passos que o processo contra Eduardo Cunha fez antes de ser aprovado em 
plenário. Ele foi o sétimo parlamentar a ser cassado desde a criação do Conselho de 

Ética da Casa, em 2001. 
 
13 DE OUTUBRO DE 2015 – As legendas PSol e Rede Sustentabilidade entram com 

pedido de cassação do mandato de Cunha por quebra de decoro parlamentar. Ele é 
acusado de mentir na CPI da Petrobras ao ser questionado se tinha contas na Suíça; 

 
5 DE MAIO DE 2016 – Atendendo a um pedido do procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento de Cunha do 

seu mandato, para que ele não atrapalhasse investigações em curso; 
 

14 DE JUNHO DE 2016 - Conselho de Ética acolhe o pedido de cassação, após uma 
série de manobras dos aliados de Cunha para postergar o assunto no colegiado; 
 

7 DE JULHO DE 2016 – Cunha renuncia ao cargo de presidente da Câmara dos 
Deputados; 
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14 DE JULHO DE 2016 – Comissão de Constituição e Justiça derruba recurso de 
Cunha contra decisão do Conselho de Ética e pedido de cassação já pode ser incluído 
na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Assembleia aprova novo “pacotaço” do governo Richa em 1ª votação 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta segunda-feira (12), em primeira 
discussão, cinco dos seis projetos que integram o novo “pacotaço” do governo do 

estado. Logo ao fim da votação, foi aberta uma sessão extraordinária para o 
recebimento de mais de cem emendas aos textos, como forma de acelerar a 

tramitação das matérias. 
 
Foram aprovados os projetos que tratam do processo administrativo fiscal; taxas de 

controle e monitoramento de recursos hídricos e minerais; instituição do Conselho de 
Controle das Empresas Estaduais; base de cálculo do ICMS de origem em outra 

unidade federada; e prestação de serviços da Companhia de Habitação do Paraná. 
Apenas a proposta que aborda taxas de veículos de propriedade das empresas 
locadoras ficou de fora da votação. 

 
Nesta terça-feira (13), está marcada uma sessão da Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) para análise das emendas. A tendência, no entanto, é que a bancada de 
oposição ao governador Beto Richa (PSDB) peça vistas das modificações, o que vai 
atrasar o retorno das matérias ao plenário em pelo menos 24 horas. 

 
Desta forma, mesmo com a confirmação de que haverá sessão na quarta-feira (14), o 

mais provável é que os textos sejam votados – e aprovados, seguindo para sanção do 
governador – na próxima segunda-feira (19). 
 

Confira as medidas previstas no novo “pacotaço” do governo Richa 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
O governo do Paraná, administrado por Beto Richa (PSDB), enviou nesta segunda-
feira (15) um novo “pacotaço” de medidas fiscais para a Assembleia Legislativa, o seu 

terceiro desde a reeleição, em 2014.  
 

As propostas foram elaboradas pela Secretaria da Fazenda. O item que mais mexe 
com o orçamento do estado é a cobrança de empresas que são grandes usuárias de 
água não tratada e de recursos minerais. Os dois itens passarão a ser taxados e a 

estimativa do governo é de uma arrecadação anual extra de R$ 100 milhões. 
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Confira um resumo das medidas propostas pelo governo do Paraná 
 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 
Prevê instituição de súmula vinculante para reduzir o contencioso administrativo 

(matérias já pacificadas pelo conselho passam a orientar a decisão de novos 
processos); extinção do recurso hierárquico (é favorável ao contribuinte, porque o 

julgamento final fica exclusivamente no âmbito do CCRF, eliminando a terceira 
instância, que era o Secretário da Fazenda) e instituição do depósito administrativo.  
 

O CCRF será constituído por no mínimo duas e no máximo quatro Câmaras, compostas, 
cada uma, por seis Conselheiros (três do estado e três dos contribuintes). 

 
Recursos Hídricos e Minerais 

Cria taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, 
lavra, exploração e aproveitamento de recursos hídricos e taxa de controle, 
monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e 

aproveitamento de recursos minerais.  
 

Minas Gerais (Lei nº 19.976/2011), Pará (Lei nº 7.591/2011 e Lei nº 8.091/2014), Rio 
de Janeiro (Lei nº 7.182/2015), Mato Grosso do Sul (Lei nº 4.301/2012) e Amapá (Lei 
nº 1.613/2011) já cobram essas taxas. Não há impacto para consumidores 

residenciais ou comerciais do Paraná. 
 

ITCMD 
Os Notários e os Vogais da Jucepar deixam de ser responsáveis solidários no 
pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer 

bens ou direitos (ITCMD) e ficam sujeitos a multa de R$ 5 mil caso promovam algum 
ato sem que seja verificada previamente o pagamento do imposto.  

 
Estabelece como valor do bem (comercial) a data de publicação do último balanço 
patrimonial. Normatiza o pagamento do imposto no caso de transferência do bem para 

usufruto e quando da extinção desta condição. 
 

ICMS  
Adequa a legislação estadual ao disposto no Convênio ICMS nº 93/2015, que 
promoveu alterações na cobrança do ICMS incidente nas operações interestaduais que 

destinem bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto.  
 

IPVA 
Dispensa do pagamento dos créditos tributários do IPVA decorrentes de fatos 
geradores ocorridos até 31/12/2011, ajuizados ou não, não autorizando a restituição 

ou compensação de importâncias já recolhidas. 
 

Taxa Judiciária 
Isenta o estado do Paraná e suas autarquias, a Defensoria Pública Estadual e o 
Ministério Público do estado do Paraná das custas e taxas judiciais cobradas pelo 

Tribunal de Justiça do Paraná nos processos em que o estado é parte, para evitar que 
use recursos para realizar um pagamento para ele próprio. 

 
Dívida Ativa 

Amplia de R$ 15 mil para R$ 35 mil o limite mínimo para ajuizamento de ações para 
cobrança da dívida ativa. Valores menores serão cobrados de outras maneiras, como 
protesto, por exemplo. A medida permite que procuradores se dediquem a causas 

mais relevantes. 
 

Conselho de Controle das Empresas Estaduais 
Institui o CCEE, órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, com a atribuição 
de assessorar o Governador no estabelecimento de diretrizes, fazer acompanhamento 



das atividades e avaliação de desempenho das empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas estaduais.  
 

Caberá ao CCEE autorizar o aumento de capital das empresas públicas, sociedades de 
economia mista e de suas subsidiárias, desde que não haja aporte de recursos 

financeiros do Tesouro do estado, e também deliberar sobre temas societários, 
financeiros, econômicos, contábeis, recursos humanos, previdenciários, entre outros, 

pertinentes às fundações públicas, serviços sociais autônomos, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e suas subsidiárias.  
 

A nomeação, exoneração, fixação de mandatos e remuneração de diretores e membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal das empresas estaduais dar-se-ão conforme 

previsto na Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das S/A) e conforme diretrizes estabelecidas 
no Conselho de Controle das Empresas Estaduais. 
 

Imóveis 
Dispensa a autorização legislativa para alienação de imóveis das empresas públicas e 

sociedades de economia mista não dependentes. Fica mantida a exigência para 
administração direta, entidades autárquicas e fundacionais e empresas públicas 
dependentes. Autoriza a Cohapar a alienar os bens imóveis do estado que já possuam 

autorização legislativa e autoriza que se possa integralizar o capital da Cohapar com 
imóveis de que trata a Lei nº 18.663/15. 

 
Alienação de Ações 
Autoriza a alienação de ações de empresas públicas e sociedades de economia mista, 

desde que assegurada a manutenção do controle acionário pelo estado do Paraná. 
 

Taxas do Detran 
Autoriza a redução de taxas do Detran de veículos de propriedade de empresas 
locadoras de veículos, até o limite da redução praticada em outros estados, como 

forma de preservar a economia paranaense e de evitar danos à arrecadação tributária. 
 

Multas do Nota Paraná 
Disciplina a forma de atualização monetária incidente sobre as multas aplicadas no 
âmbito do Programa Nota Paraná e não pagas no vencimento. 

 
Cadin 

Prevê que o envio de correspondências aos devedores do estado, relativamente a 
débitos a serem inscritos no Cadin, pode ser efetivado por todos os órgãos e entidades 
e não apenas pela Secretaria da Fazenda. 

 
Copel 

Autoriza o estado a celebrar Termo Aditivo com a Copel relativos aos saldos 
remanescentes da Conta de Resultados a Compensar (CRC), contemplando a carência 

parcial do pagamento de juros e amortização. 
 
Parcelamento de débitos 

Autoriza o estado a parcelar os débitos vencidos e não pagos junto à Copel e Sanepar, 
relativos a serviços prestados até a data de publicação da Lei. 

 
PRSEC 
Define que a Companhia Paranaense de Securitização não disporá de quadro de 

pessoal efetivo por se tratar de uma sociedade de propósito específico. 
 

Operação de Crédito 
Autoriza o Paraná a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de 
R$ 150 milhões. 

 



Governo não pode dar o próximo passo sozinho, diz ministro a empresários 

13/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta segunda (12) a uma plateia de 
empresários que o governo Michel Temer está agindo para dar segurança a 

investidores interessados em atuar na infraestrutura e que conta com a participação 
do setor privado para superar a crise. Por três vezes, Padilha repetiu que o governo 

"não pode dar o próximo passo sozinho", convocando os empresários a agir. 
 
O ministro afirmou que o governo Temer conseguiu formar maioria no Congresso 

Nacional, com dois terços da Câmara dos Deputados, e apresentou suas prioridades: 
a fixação de um teto para o crescimento dos gastos do governo e a reforma da 

previdência. Isso elevou em parte a confiança de empresários.  
 
"O passo seguinte o governo sozinho não o dará. Temos que engajar empresários e 

trabalhadores, porque a conta é sempre paga pelo cidadão, porque ele paga mais ou 
não tem o serviço", disse Padilha. Ele participou de evento do jornal "Valor 

Econômico", em São Paulo. 
 
O ministro enumerou iniciativas do governo para garantir a segurança jurídica do setor 

privado nas concessões de infraestrutura, como a revisão do papel das agências 
reguladoras, e disse que uma das prioridades de investimento neste momento é a área 

de saneamento.  
 
"Há áreas em que os investimentos são indispensáveis e nossa capacidade como 

Estado é reduzida a praticamente zero", disse. "[O saneamento urbano] é deplorável 
e é uma área que tem que ter investimento, sim, e a União tem que ser indutora e 

encontrar formas, com um fundo garantidor, de encontrar formas de motivar que o 
investidor venha participar desse processo" 
 

Padilha afirmou ainda que a legislação que extingue a exigência de que Petrobras seja 
a única operadora do pré-sal deve ser aprovada "se Deus quiser" ainda nesta semana. 

A fixação do teto de gastos, que depende de emenda constitucional, deverá ser 
aprovada ainda neste ano, na previsão de Padilha, e a reforma da previdência, terá o 
primeiro turno aprovado em 2016. 

 

Petrobrás quer adotar ‘modelo Ambev’ de gestão 

13/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
Pedro Parente mira na Ambev para projetar o que será a Petrobrás depois de virada a 

página da sua maior crise. O modelo de gestão da gigante multinacional de bebidas 
está na base das metas e planos de ação que a petroleira adotará nos próximos cinco 

anos.  
 

As diretrizes do novo plano de negócios, antecipadas em entrevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo no domingo, 11, serão discutidas pelo conselho de administração da 
petroleira na próxima segunda-feira, segundo comunicado da estatal divulgado na 

última segunda-feira, 12.  
 

A base da nova gestão, presente já no plano estratégico, será o conceito de orçamento 
base zero, um modelo adotado no País desde a década de 50. A ideia é desconsiderar 
o histórico orçamentário e de receitas, para redefinir a cada ano os projetos e 

investimentos prioritários. O objetivo é buscar melhor eficiência de gastos e evitar 
orçamentos inflados em projetos desvinculados das prioridades da empresa.  

 
“Metodologia é uma coisa muito importante. A Petrobrás tinha planos estratégico e 
anual diferentes. Não era uma maneira boa, só por coincidência o plano anual 
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perseguia os objetivos estratégicos. Agora, não tem hipótese de inconsistência”, 
afirmou Pedro Parente, na entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.  
 

A gestão será a marca de Parente nos próximos dois anos em que planeja estar à 
frente da Petrobrás. Para tanto, o executivo trouxe à diretoria executiva o ex-

presidente da BG no País Nelson Silva, para quem foi criado o cargo de diretor de 
Estratégia, Organização e Sistema de Gestão.  

 
Modelo  
Assim como Jorge Paulo Lemann nos anos 90, o presidente da estatal aposta na 

cartilha do guru brasileiro da meritocracia, Vicente Falconi, para desenhar a nova 
petroleira, saneada em até cinco anos. As bases da estratégia podem ser resumidas 

em quatro letras: PDCA – iniciais em inglês das palavras planejamento, execução, 
acompanhamento e padronização.  
 

A fórmula criada por Falconi na década de 80 já foi replicada em 5,9 mil projetos 
liderados pela sua consultoria em empresas de diferentes segmentos, da mineração 

ao varejo. O método consiste em estabelecer metas mensais para os empregados – e 
não para a empresa.  
 

Além das duas metas principais da companhia, financeira e de segurança operacional, 
cada nível hierárquico terá objetivos específicos. “Vamos ter acompanhamento do 

cumprimento de metas com reuniões trimestrais nos diversos níveis da companhia 
chegando até a diretoria executiva”, explicou Parente.  
 

Na segunda-feira, após a confirmação da divulgação do plano de negócios na próxima 
semana, as ações da petroleira subiram 3,26% (PN) e 3,42% (ON), influenciada por 

bons resultados de bolsas estrangeiras e pelos resultados da produção no mês de 
agosto. Em relatório, o banco UBS indicou que o cenário para a estatal é “positivo”.  
 

“Nossa recomendação segue a crença de que mais valor pode ser desbloqueado com 
mudanças regulatórias no curto e médio prazos e com a tendência positiva dos preços 

do petróleo”, informa o documento distribuído a clientes. 
 

Plano de concessões trará 25 projetos e mudanças nas regras de 
financiamento 

13/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
O pacote de concessões que o governo Michel Temer divulga nesta terça-feira, 13, 
com uma lista de 25 projetos, além da privatização da loteria instantânea da Caixa, a 

Lotex, trará mudanças nas regras de financiamento – com a extinção, por exemplo, 
dos empréstimos-ponte que marcaram os grandes projetos de infraestrutura 

financiados pelo BNDES.  
 

Também será anunciado um decreto permitindo que o traçado da ferrovia Ferrogrão 
atravesse uma área de preservação ambiental no Pará.  
 

O decreto vai redimensionar a faixa de domínio da BR-163, que já existia na época da 
criação do Parque Nacional Jamanxim, em fevereiro de 2006, ainda no governo Lula. 

A rodovia e seu entorno foram excluídos dos limites do parque, que ocupa área de 
cerca de 860 mil hectares e abriga espécies ameaçadas de extinção, como onças-
pintadas e ariranhas.  

 
A Ferrogrão, que ligará Sinop (MP), um centro produtor de soja e milho, até o porto 

fluvial de Itaituba (PA), será construída em área contígua à rodovia. Com investimento 
estimado em R$ 12,6 bilhões, barateará o frete em aproximadamente 40%. Integram 
a lista de concessões do governo também aeroportos, portos, rodovias e 

empreendimentos de energia elétrica e óleo e gás.  
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O desenho do novo modelo de financiamento das concessões, segundo fontes, 
estabelece que o empréstimo de longo prazo será contratado logo no início das obras, 
afastando a necessidade de empréstimos intermediários, os “ponte”, que eram 

liberados por um prazo geralmente de um ano e meio, até que o contrato de longo 
prazo fosse efetivado.  

 
A avaliação do governo é de que esse modelo aumentava o custo e burocratizava as 

operações. O programa vai apostar também na emissão de debêntures (um título de 
crédito) como instrumento principal de captação.  
 

Na gestão de Dilma Rousseff, o governo tentou, sem sucesso, ampliar a participação 
do setor privado por meio de debêntures de infraestrutura para reduzir o peso do 

BNDES no financiamento às concessões.  
 
Na fase das obras, o risco de crédito será assumido pelos bancos. O programa prevê 

que as garantias serão compartilhadas entre credores e debenturistas. Assim, o 
governo avalia ser possível minimizar os riscos dos financiadores de longo prazo.  

 
Além do BNDES e do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FI-FGTS) – administrado pela Caixa -, o novo modelo prevê a participação 

dos bancos privados e de outras fontes financiadoras.  
 

Essa estratégia, disse uma fonte envolvida na elaboração do programa, visa a 
incentivar a elaboração de projetos bem qualificados que apresentem taxas de retorno 
adequadas às condições de captação do mercado. Ou seja, o governo deixará a cargo 

do mercado a fixação das taxas de retorno de cada projeto. 
 

Reforma fiscal é única saída para o Brasil, diz Nakano 

13/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

O diretor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
Yoshiaki Nakano, afirmou que o Brasil “está num beco com só uma saída, que é a 

reforma fiscal”. E acrescentou: “A evolução do gasto púbico é muito forte. E a despesa 
do governo precisa ser contida. A dívida pública está perto de 70% do PIB e, com os 
juros muito altos, se nada for feito, a tendência é desse número subir para o patamar 

de 80% nos próximos anos, o que é insustentável.”  
 

Na avaliação de Nakano, a reforma fiscal permitirá o governo a mudar o “modelo de 
dependência associada” do ingresso de capitais de curto prazo, que o Brasil adotou a 
partir da década de 1990, com o estímulo de juros altos, para ajudar no processo de 

estabilização da inflação, sobretudo a partir do Plano Real em 1994.  
 

Yoshiaki Nakano também apontou que o Brasil sofre de uma crise política grave. “Para 
fazer reforma precisa de liderança política forte, isso eu não vejo, nem liderança com 

projeto para o Brasil”, destacou.  
 
Para Nakano, a oposição nas ruas requer plena expansão de direitos, o que acaba 

pressionando o governo a ser muito grande e pouco produtivo. “O problema brasileiro 
é que o Estado intervém mal, de forma excessiva, que se torna ineficiente”, disse. “As 

massas têm uma visão equivocada do século passado. Então, é preciso acontecer 
alguma coisa a mais para haver a mudança.”  
 

O acadêmico fez os comentários em palestra no décimo terceiro Fórum de Economia 
realizado pela EESP-FGV. 
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Startup de Curitiba oferece energia solar a 20 reais por mês 

13/09/2016 – Fonte: Exame 
 

Economizar para evitar surpresas na conta de luz já se tornou um hábito dos 
brasileiros. Porém, mesmo com as tarifas de consumo de energia pesando no bolso, 

nem tudo está perdido: isso porque surgem startups que trazem soluções melhores (e 
mais baratas) para a geração de eletricidade. 

 
A curitibana Renova Green é uma delas. Aproveitando a tendência da energia solar no 
mundo todo – basta olhar o sucesso da startup americana Solar City, recentemente 

comprada pela Tesla –, o negócio quer que você produza sua própria energia, por meio 
da instalação de painéis solares alugados. 

 
“De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), até o ano 2024 
teremos mais 1,2 milhão de sistemas fotovoltaicos instalados em telhados por todo o 

país. Temos certeza que os brasileiros irão abraçar essa causa assim que conhecerem 
o nosso sistema. Além de disponibilizarmos uma fonte de energia com menor impacto 

ambiental, oferecemos o melhor custo-benefício para o consumidor”, afirma o co-
fundador Reinaldo Cardoso. 
 

Cardoso trabalhou como engenheiro de projetos na área de petróleo, passando anos 
embarcado em uma plataforma petrolífera. Um MBA que combinava gerenciamento de 

projetos e sustentabilidade, porém, acendeu seu interesse para fontes de energia 
renováveis. 
 

O resultado de sua pesquisa de negócio chamou a atenção da aceleradora ISAE 
Business, do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE). Depois de três 

meses de aceleração e de testes com os primeiros consumidores, a Renova Green já 
procura investimento e vê um grande potencial de expansão pelo Brasil. 
 

Idas e vindas 
No entanto, não foi fácil chegar ao modelo de aluguel de painéis: como todo negócio 

que envolve inovação, foi preciso que a Renova Green fizesse ajustes ao longo do 
tempo. 
 

O negócio começou no ano passado, trabalhando com diversas soluções de eficiência 
energética, como reaproveitamento de água. “Nascemos com a proposta de 

popularizar novas tecnologias e oferecer projetos de sustentabilidade mais acessíveis 
aos nossos clientes. Queríamos trazer a eles o que antes só havia para indústrias e 
para clientes de alto poder aquisitivo”, explica Cardoso. 

 
A Renova Green começou atuando em pequenos comércios e condomínios. “Porém, 

vimos que nosso alcance era limitado. Tínhamos dificuldade em fechar projetos, 
justamente porque fazíamos de tudo sem ser especialista em nada.” 

 
A partir dessa dificuldade, o empreendedor começou a pesquisar mais sobre energia 
solar: viu o tamanho do mercado e quais eram as formas de desenvolver projetos de 

baixo custo na área. Com isso, a Renova Green desenvolveu um mini-kit de energia 
solar, para ser vendido em redes varejistas – o negócio lucraria tanto com a revenda 

quanto com a instalação do equipamento. 
 
Porém, essa proposta também não era a ideal. “Entramos em contato com lojas físicas 

e online, mas a energia solar ainda está distante da realidade dos varejistas. As 
pessoas viam ainda como um investimento de longo prazo – o equipamento custa 

2,990 reais e o retorno esperado varia entre oito e dez anos”, explica Cardoso. 
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A startup então buscou soluções similares em outros mercados para se inspirar. No 
mercado europoeu, a venda do sistema era o modelo mais usado: lá, a mentalidade 
de consumo a longo prazo é mais comum do que no Brasil, afirma o empreendedor. 

 
Já no mercado americano, a Renova Green encontrou um modelo diferente, que 

acabou usando como inspiração: a startup SolarCity, que recentemente comprada pela 
Tesla. Nesse modelo, o negócio oferece o equipamento e o usuário paga de acordo 

com a energia gerada no sistema. 
 
Foi aí que a empresa de Cardoso começou a ganhar musculatura. Com a nova 

proposta, a startup passou pela aceleração da ISAE. “Esse programa de três meses 
nos ajudou muito a fazer o lançamento do modelo, em agosto. Já tínhamos a ideia e 

o produto desenvolvidos, mas faltava modelar o plano de negócios no sentido de 
colocar a startup no mercado de uma forma mais concreta”, afirma. 
 

Como funciona? 
Desde 2012, a ANEEL já garante a possibilidade de minigeração doméstica de energia 

- ou seja, o consumidor pode instalar pequenos geradores, tais como painéis solares 
ou microturbinas eólicas, em casa ou em seu negócio. 
 

Porém, como já vimos, isso não é tão simples assim: comprar e instalar painéis solares 
não sai barato, ainda que gere um alívio nas contas de consumo de energia. 

 
Para resolver esse problema, a Renova Green resolveu alugar os painéis por meio de 
uma assinatura mensal, e não simplesmente vendê-los. 

 
O cliente da Renova Green se cadastra por meio do site da startup e pode tirar dúvidas 

antes de fechar o contrato. Depois, faz o agendamento da instalação de painéis 
solares, pagando uma taxa de 199 reais. A manutenção do equipamento está 
garantida no contrato. Segundo Cardoso, em um ano de uso o cliente já recebe o 

retorno por essa taxa. 
 

A partir daí, o usuário paga uma mensalidade de 19,90 por mês, tendo como base 
uma geração de 60kWh/mês. Segundo a Renova Green, sua solução gera uma redução 
média de 40 reais por mês na conta de luz em Curitiba, tendo como base esse 

consumo. Ou seja: com a mensalidade de 19,90, a economia é de cerca de 20 reais. 
A startup está desenhando valores de mensalidade mais altos por uma geração de 

energia maior – quanto maior o consumo, maior a porcentagem de economia sobre a 
conta tradicional de luz.  
 

Para um plano de 500kWh/mês, por exemplo, a economia varia de 8% (contratação 
de um painel, por 19,90, e pagamento do restante de forma tradicional) a 25% 

(suprimento total por meio de painéis solares). Segundo a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), o consumo média residencial por mês foi de 160kWh. 

 
Para a Renova Green conseguir retornar o valor investido no equipamento, foi preciso 
desenhar um contrato de fidelidade de 240 meses (20 anos). Se o assinante quiser 

cancelar antes do prazo, será cobrada uma taxa de desinstalação do sistema. É 
possível transferir a titularidade do contrato ou realizar uma mudança de endereço. 

 
“Como começamos agora, estamos vendo a reação do mercado e adaptaremos se 
necessário. Tivemos feedback de gente que aceitou esses termos e de gente que 

desistiu justamente pelo contrato de longo prazo”, explica Cardoso. 
 

“Mesmo assim, nossa previsão de taxa de desistência é baixa, já que temos uma 
economia garantida na conta de luz. A mensalidade só aumenta se o consumo 
energético aumentar e, nesse caso, a taxa de redução de custo também aumenta em 

relação à conta tradicional.” 
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Veja um vídeo resumindo o funcionamento do negócio: 
Planos 
Hoje, o negócio conta com dez clientes cadastrados, todos em Curitiba. Porém, já 

possui 250 solicitações de assinatura só na cidade – mais ainda levando em 
consideração o país inteiro. 

 
“Estamos em uma fase de estruturação para atender à demanda que geramos. Não 

temos recursos, inclusive financeiros, para atender a essa procura. Analisamos 
atender outros dez consumidores e colher mais feedback. A partir disso, podemos 
discutir investimentos”, explica Cardoso. 

 
A Renova Green pretende se firmar no mercado de Curitiba antes de começar sua 

expansão pelo Brasil. Para essa ampliação, pretende captar recursos. 
 
A meta para 2016 é conseguir um investimento para chegar a cem assinantes 

atendidos. 
 

No próximo ano, a meta é ter outro investimento, mais robusto, para fazer a expansão 
para outras cidades. “Já temos investidores interessados e procuramos novos 
parceiros do setor de energia solar para levar esse modelo de negócio à região deles, 

atendendo nossa demanda reprimida.” 
 

Com isso, o negócio chegará ao seu ponto de equilíbrio entre receitas e despesas. Para 
que isso aconteça, será preciso obter entre 1.250 e 5.000 usuários – a depender de 
quantos painéis cada cliente necessitará. 

 
“Já temos demanda, e sabemos que ela aumentará ainda mais quando os clientes 

começarem a perceber o retorno na conta de luz, indicando o negócio para amigos”, 
conclui Cardoso. 
 

Caixa recebe R$ 4,4 bi para administrar o FGTS 

13/09/2016 – Fonte: R7 

 
A Caixa Econômica Federal recebe R$ 4,4 bilhões por ano para administrar o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que completa 50 anos nesta terça-feira, 13. O 

valor representa 1% do ativo do fundo, que é direcionado para remunerar o banco, 
que tem o monopólio na administração dos recursos dos trabalhadores. 

 
A regra que estipula esse porcentual para o pagamento ao gestor entrou em vigor em 
agosto de 2008, mas vem sendo questionada pelos membros do conselho curador do 

FGTS - órgão que reúne representantes do governo, dos trabalhadores e dos 
empregadores. Muitos questionam a exclusividade da Caixa na gestão dos recursos, 

diante do baixo retorno das aplicações do dinheiro. 
 

"Sabemos que houve ganhos com a centralização dos recursos em um único banco", 
defende a vice-presidente de fundos e loterias da Caixa, Deusdina dos Reis Pereira. 
Segundo ela, o banco faz uma gestão transparente e responsável dos recursos, 

procurando dar comodidade e facilidade ao trabalhador, além de contar com uma rede 
ampla de agências e loterias em todo o Pais.  

 
Na última década, o total de contas vinculadas administradas pela Caixa subiu de 514 
milhões para 719 milhões. No período, os ativos totais do fundo saltaram de R$ 186 

bilhões para R$ 498 bilhões. A arrecadação bruta aumentou de R$ 36 bilhões para R$ 
114 bilhões.  

 
A ONG Instituto Fundo Devido ao Trabalhador calcula que, nos últimos 14 anos, o lucro 
líquido do FGTS teve crescimento de 938%, enquanto o rendimento que vai para a 

conta dos trabalhadores subiu neste período apenas 90%.  

http://noticias.r7.com/economia/caixa-recebe-r-44-bi-para-administrar-o-fgts-13092016


Atualmente, o dinheiro do FGTS rende 3% ao ano mais Taxa Referencial. Alguns 
membros do conselho curador do fundo defendem o fim do monopólio da Caixa na 
administração para aumentar essa remuneração ao permitir que outros bancos 

apliquem em projetos de longo prazo, com retornos mais atrativos. Essas mudanças, 
porém, precisam de autorização do Congresso Nacional.  

 

Situação política é o maior risco para América Latina, avalia CAF 

13/09/2016 – Fonte: O Globo 
 

 

  
 

 
 
 

Em dois anos, muitos analistas passaram da euforia ao descrédito sobre a América 
Latina, afirma Enrique Garcia, presidente do Banco de Desenvolvimento da América 

Latina (CAF).  
 
E isso, segundo ele, piora com a situação política, que se apresenta como o maior risco 

para a região. Sem entrar no mérito do impeachment de Dilma Rousseff, o economista, 
cuja instituição aprovou no total US$ 12,2 bilhões (R$ 39,9 bilhões) em projetos no 

ano passado, lembra que os prognósticos agora são sombrios e adverte: um Brasil 
que cresce pouco não é um problema apenas para os brasileiros, mas para todo o 
continente. 

 
— Para mim, o maior risco para a América Latina é sua situação política —afirmou o 

presidente ao GLOBO, na sexta-feira, em Washington, onde o CAF fez seu seminário 
anual. — E os desafios do Brasil são os mesmos da região: restabelecer a estabilidade 
política e o diálogo.  

 
Não vou entrar no juízo de valor do que aconteceu no país (impeachment de Dilma 

Rousseff), mas a missão deste novo governo é avançar para evitar que existam graves 
desequilíbrios macroeconômicos, além de criar uma agenda, para que a administração 
seguinte chegue com algum espaço de ação, além de atrair investimentos.  

 
Garcia afirma que a falta de uma agenda de longo prazo é um dos principais problemas 

da região, e a crise política que afeta todos os países latinos de alguma maneira é o 
que mais impede este planejamento. Ele diz que é necessário fazer isso em um 
ambiente democrático, onde a ideia de país supere as disputas partidárias. 

 
Somente com o retorno da confiança da sociedade nas instituições, que precisam de 

mais transparência e controle, será possível começar a mudar o prognóstico da região 
— que, segundo ele, não deve crescer mais que algo entre 2% e 3% ao ano nos 

próximos cinco anos, o que considera insuficiente para atingir o objetivo de reduzir o 
atraso latino em relação às economias desenvolvidas.  
 

O presidente do CAF lembra que a América Latina segue como a parte mais desigual 
do mundo e que há um risco muito grande de que as pessoas que subiram para a 

classe média nos últimos anos regridam à pobreza caso a situação piore.  
 
Se o crescimento chinês e o apetite do país por produtos básicos geraram uma época 

de bonança para os países da América Latina, agora a região paga por não ter 
diversificado a economia, quando os preços destes produtos estão baixos. Isso explica 

parte dos problemas fiscais, ainda mais graves no Brasil, que vive uma das maiores 
recessões de sua história. 
 

 

http://oglobo.globo.com/economia/situacao-politica-o-maior-risco-para-america-latina-avalia-caf-20092196


PARCERIA COM BANCO DO BRICS 
Assim, na opinião de Garcia, o ajuste fiscal que o Brasil tem de fazer deve levar em 
conta a necessidade de investimentos para reposicionar o país, que precisa apostar 

em produtos de maior valor agregado, não apenas em matéria prima. 
 

— Hoje, na média, a taxa de investimento da América Latina está em 20% do PIB. 
Precisamos de algo entre 26% e 27% para que a região cresça de forma sustentável, 

acima de 5% ao ano, para reduzirmos as distâncias dos países industrializados até 
2030 — disse ele, boliviano que há 20 anos preside a instituição. — Mas o grande 
desafio é a baixa taxa de poupança dos nossos países. Até podemos aumentar isso 

um pouco, mas precisaremos atrair capital privado e investimentos externos. 
 

Neste contexto, ele acredita que o CAF pode auxiliar. O banco — que já administra 
operações de crédito de US$ 2,6 bilhões no Brasil, e está preparando ou estudando 
outras frentes que podem somar US$ 3,3 bilhões em projetos —, quer intensificar sua 

atuação no país.  
 

Além de criar um fundo de investimento, a instituição está fazendo parcerias com o 
Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado banco dos Brics (grupo formado por 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), para criar formas alternativas de captação 

de recursos: 
 

— Podemos não só entrar com recursos, mas com nossa atuação atrair fundos de 
pensão, bancos e instituições estrangeiras — afirmou ele. — Nosso desafio é grande: 
precisamos duplicar os investimentos em infraestrutura e logística, e agora sem 

descuidar da sustentabilidade social e ambiental dos projetos. 
 

Além disso, Garcia diz ser necessário relançar os projetos de integração da região, de 
forma mais pragmática, citando os impasses do Mercosul e da Unasul. Ele afirma que 
os líderes da região precisam de planos que durem mais que um ou dois mandatos 

presidenciais. Segundo o boliviano, só a volta da credibilidade nas instituições 
permitirá um avanço duradouro: 

 
— Vemos um movimento nacionalista em vários locais, mas isso não vai durar — disse 
ele, que não se mostrou muito preocupado com uma eventual eleição de Donald 

Trump, que faz toda campanha baseado no nacionalismo, no protecionismo e na 
aversão aos latinos: — Em política tudo pode acontecer e, se há algo realmente bom 

nos Estados Unidos, é a força de suas instituições, com um legislativo poderoso e um 
Judiciário independente. O poder executivo não pode fazer o que quiser. 
 

Artigo: Empresário precisa aprender a gastar 

13/09/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 
O que podemos esperar de um país em que, de acordo com os dados da Receita 

Federal, 60% dos seis milhões de microempreendedores individuais estão 
inadimplentes? Esses dados refletem a gravíssima situação econômico-social pela qual 
o Brasil passa: são aproximadamente 3,6 milhões de MEIs que não conseguem pagar, 

no máximo, R$ 50 por mês em impostos e contribuições previdenciárias. Essa 
inadimplência tem duas origens:  

 
(1) recessão ou queda generalizada da atividade econômica, ou seja, a situação 

está muito difícil para quase todos os setores e portes de empresa, com a 

queda nas vendas inclusive de alimentos, um artigo de primeiríssima 
necessidade; e  

(2) despreparo para a vida de empreendedor, pois a maior parte dos MEIs entra 
na vida empresarial obrigado pelo desemprego e despreparado em todas as 
áreas, especificamente a financeira, sem capital de giro mínimo e sem 

reservas para emergências.  

http://portalcontabilsc.com.br/artigos/empresario-precisa-aprender-gastar/


A boa gestão financeira é importante em períodos de bonança, e fundamental em 
épocas de crise, para qualquer instituição, empresa e, principalmente, para os 
pequenos empreendedores. Isto quer dizer que é necessário fazer um bom 

planejamento financeiro, que inclui projeção dos fluxos de caixa, previsão das 
necessidades de capital de giro, estudo de fontes de financiamento e análise dos 

resultados mensais.  
 

Atualmente, é possível controlar adequadamente as finanças de qualquer empresa 
com um smartphone e aplicativos gratuitos, incluindo-se planilhas eletrônicas. Muitos 
MEIs deixam acumular uma série de impostos não pagos.  

 
A primeira consequência prejudicial pelo não recolhimento da guia do DAS-MEI é 

financeira: multa altíssima de até 20% sobre o valor devido e juro de mora diário. 
Entretanto, o pior prejuízo pelo inadimplemento tributário é seu descredenciamento 
como MEI, o qual o levará à ilegalidade e causará a perda dos seus benefícios. 

 
Em suma, para iniciar um negócio é preciso saber quanto se ganha na venda de cada 

unidade de produto ou serviço.  
 
Depois é preciso projetar todos os fluxos de caixa, com receitas, impostos e gastos, a 

fim de prever se e quando faltará dinheiro para pagar as contas. E por último, mas 
não menos importante, deve-se seguir uma regra básica, mas não menos importante: 

gastar menos do que se ganha. 
 
(Gilberto Miyamoto, consultor e diretor executivo da Miyamoto & Cia -

contato@evcom.com.br ) 
 

Demanda de aço do País para de cair, mas avanço só virá após 1º tri de 2017 

13/09/2016 – Fonte: DCI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Historicamente, os volumes recuam nos últimos meses do ano, mas de acordo com 
empresas que atuam na cadeia local, o setor deve apresentar um desempenho atípico, 

com vendas estáveis  
 

O setor siderúrgico parece finalmente respirar um pouco mais aliviado, apesar de não 
esperar grandes saltos na demanda. Empresas que atuam na cadeia local enxergam 

um final de ano atípico, com estabilidade nas vendas. 
 
"Os últimos meses do ano apresentam, historicamente, uma queda dos volumes em 

relação aos trimestres anteriores. Mas acreditamos que, em 2016, devemos ter certa 
estabilidade", afirma o diretor-geral da Steel Warehouse Cisa, David Sánchez. 

 
A empresa processa bobinas de aço de siderúrgicas locais, como Usiminas e 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). "A expectativa de fornecedores e clientes é de 

que a produção não vai cair, pois há uma demanda represada", acrescenta o executivo. 
A Steel Warehouse, que opera oficialmente há três meses no Brasil, projetava uma 

demanda muito maior para seu primeiro ano cheio de operação. "A realidade é bem 
diferente. Os volumes estão um terço menores do que prevíamos", estima. 
 

mailto:Gilberto%20Miyamoto, consultor%20e%20diretor%20executivo%20da%20Miyamoto%20&%20Cia%20-contato@evcom.com.br%20)
mailto:Gilberto%20Miyamoto, consultor%20e%20diretor%20executivo%20da%20Miyamoto%20&%20Cia%20-contato@evcom.com.br%20)
http://www.dci.com.br/industria/demanda-de-aco-do-pais-para-de-cair,-mas-avanco-so-vira-apos-1%C2%BA-tri-de-2017-id573664.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/9/tt7rb130811.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/9/tt7rb130811.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/9/tt7rb130811.jpg


Segundo dados do Instituto Aço Brasil (IABr), no primeiro semestre de 2016 o 
consumo aparente foi de 9 milhões de toneladas, recuo de 23,7% na comparação com 
igual período do ano passado. 

 
De acordo com o diretor geral da empresa de aços especiais NLMK, Paulo Seabra, o 

setor já trabalhava com expectativas pessimistas para o primeiro semestre deste ano. 
"Ainda assim, a demanda veio bem abaixo do esperado." 

 
No entanto, ele acredita que uma combinação de fatores pode levar a um final de ano 
estável no setor. "Além de uma melhora do humor, os estoques de aço estão muito 

baixos, o que deve levar a uma recomposição ao longo dos próximos meses", comenta 
o executivo, destacando que a retomada ainda será lenta.  

 
"Não estamos contando com uma melhora automática da economia, pois o estrago foi 
grande. Mas já enxergamos sinais de recuperação, ainda que graduais", acrescenta. 

 
A cadeia siderúrgica trabalha com um ciclo de vendas mínimo que, devido à crise, não 

tem se confirmado. "Os clientes estavam deixando de se programar e comprando, na 
maioria das vezes, de última hora", diz Seabra.  
 

Agora, ele pondera que o consenso no setor siderúrgico brasileiro é de que o consumo 
parou de cair. "Os clientes já estão se programando mais." 

 
Retomada consistente 
Sánchez, da Steel Warehouse, enxerga o cenário com cautela. "Estamos projetando 

uma retomada mais consistente da demanda após o primeiro trimestre de 2017." 
 

Para o diretor da NLMK, a definição política ainda é recente, o crédito continua escasso 
e os investimentos públicos estão baixos. "Pelo menos, teremos que esperar o ano de 
2017 para saber a velocidade de retomada do mercado siderúrgico", avalia Seabra. 

 
Enquanto isso, as empresas ainda terão que enfrentar tempos difíceis. "Nossa total 

atenção estará voltada aos processos, redução de custos, formação de pessoas e 
projetos dos clientes", diz Sánchez. 
 

Ele ressalta que, diante do momento de crise, a Steel Warehouse está se preparando 
para ganhar o cliente. "O principal apelo é o aumento de produtividade com os nossos 

produtos, uma vez que há um melhor aproveitamento da chapa", garante o executivo. 
 
Já o diretor da NLMK revela que a empresa deve repetir, neste ano, o desempenho de 

2015. "Esse resultado já é uma vitória porque o mercado está muito ruim", pontua. 
 

Para 2017, Seabra projeta um crescimento da NLMK de 10% sobre este ano. "É uma 
expansão tímida, já que ainda nos consideramos um novo player." A companhia atua 

no País desde 2014. "O mercado de aços especiais, atualmente, equivale a um terço 
do que era naquela época." 
 

A carteira da empresa, segundo ele, hoje gira em torno de 100 clientes. "O momento 
é muito ruim, estamos assumindo faturas sem pagamento, um processo totalmente a 

risco. Mas a matriz continua acreditando no Brasil e na região, prova disso é a abertura 
de uma nova operação no Peru." 
 

 
 

 
 
 

 



Setor automotivo trabalha para impulsionar vendas 

13/09/2016 – Fonte: DCI 
 

 
 

O setor automotivo trabalha para impulsionar as vendas de veículos enquanto a 
economia não melhora. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea), Antônio Megale, citou algumas ações de um pacote 
que chamou de "manchas de liquidez". 
 

"Estamos trabalhando nessas medidas para estimular as vendas de veículos enquanto 
a retomada da economia não acontece", disse o dirigente nesta terça-feira (13) 

durante fórum da revista Quatro Rodas, em São Paulo. 
 

Entre as ações, Megale destacou feirões e incentivos ao resgate de cartas de crédito 
de consórcio de clientes já contemplados. 
 

"Entendemos que as empresas podem trazer mais consumidores com essas medidas", 
acrescentou Megale. 

 

Análise: Michel Temer, Paulinho da Força e as reformas “temerárias” 

13/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
  
Aliado de primeira hora de Michel Temer e desenvolto articulador do impeachment de 

Dilma Rousseff, o deputado Paulo Pereira da Silva (SP), presidente da Força Sindical 
e do partido Solidariedade, encontra-se na delicada posição de atacar as reformas 

trabalhista e previdenciária (no que cumpre seu papel de representante de 
trabalhadores) sem criticar diretamente o recém-efetivado presidente (com quem 

trocou gentilezas nos últimos meses). 
 
A forma que o sindicalista encontrou para passar seu recado foi pôr nos mensageiros 

a culpa pelas reformas que o chefe do Executivo já disse – publicamente – querer 
implantar. Mas ficou claro que a relação entre os dois estremeceu. 

  
Em nota divulgada na semana passada, Paulinho da Força disse, com a sutileza 
peculiar, que as declarações de “setores do governo” que falam em mexer em direitos 

são “delirantes”, “inoportunas” e “levadas adiante por palpiteiros de plantão com ideias 
que se assemelham às do Professor Pardal”.  

 
“Entendemos que quaisquer mudanças na legislação trabalhista e previdenciária 
devam ser amplamente discutidas com a sociedade e com os representantes dos 

trabalhadores, de forma democrática e transparente. É estranho e temerário tentar 
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fazer reformas às pressas e na calada da noite”, escreveu o sindicalista, para em 
seguida cobrar que Temer cumpra o que acordou com as centrais sindicais, como a 
manutenção de direitos. 

 
Os alertas são uma prévia das dificuldades que Temer encontrará para aprovar as 

reformas no Congresso, a começar pela da Previdência. Como o governo demonstra 
disposição em levá-la adiante, uma ruptura com o principal interlocutor nas centrais 

sindicais pode ser inevitável. 
 
Para aprovar as mudanças na legislação, portanto, restará ao Executivo tentar 

convencer outros setores da sociedade – já veio a público a ideia de lançar uma 
campanha de “conscientização” – e, claro, sensibilizar deputados e senadores, não se 

sabe bem como. 
 
Existe uma clara divisão na própria base aliada sobre a forma de discutir todas as 

propostas do governo, que, além de alterações nas leis previdenciárias e trabalhistas, 
incluem um teto de gastos que vai afetar o financiamento da saúde e da educação.  

 
Há quem defenda a concentração de esforços em um projeto de cada vez, mas alguns 
parlamentares sustentam que tentar aprovar todas as reformas de uma só tacada – a 

tática do “rolo compressor” – reduziria o desgaste político do governo e dos próprios 
deputados e senadores. 

 
Sem segredo 
Por mais que Paulinho prefira creditar as ideias de reforma a “setores do governo”, 

não é segredo a intenção de Temer de dificultar a aposentadoria precoce e tornar mais 
flexíveis as relações de trabalho. São objetivos conhecidos desde a divulgação, quase 

um ano atrás, do documento “Uma ponte para o futuro”, do PMDB, apresentado à 
imprensa pelo próprio Temer, então vice-presidente da República. 
 

No caso específico da Previdência, o presidente em pessoa – e não um auxiliar 
“Professor Pardal” – pregou semanas atrás, com todas as letras, sobre a necessidade 

de fixar idade mínima para a aposentadoria, entre outras medidas que Paulinho 
classificou de “delirantes”. 
 

É verdade que, logo que assumiu como interino, Temer defendeu a necessidade de 
negociar a reforma previdenciária com representantes dos trabalhadores para se 

chegar a um consenso, ou então ao “maior consenso possível”. Após algumas reuniões, 
se deu conta de que não existe reforma de consenso – se é que em algum momento 
ele realmente acreditou que existia. 

 
“As centrais vão acabar não apoiando, seja qual for a reforma. Vamos mandar ao 

Congresso e ver o que acontece”, admitiu Temer em entrevista na qual previu uma 
“luta feroz” para aprovar as mudanças.  

 
Presidente e líder sindical trocaram gentilezas 
Antes de prever uma “luta feroz” para reformar a Previdência, Michel Temer trocou 

gentilezas com Paulinho da Força, um dos principais adversários de qualquer mudança 
na legislação previdenciária. 

 
Em maio, já na primeira semana como interino e logo após ouvir o sindicalista dizer 
que os trabalhadores foram “esquecidos” na montagem dos ministérios, o presidente 

decidiu recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, desta vez na forma de uma 
secretaria vinculada diretamente à Presidência, que acabou abrigando um indicado de 

Paulinho. 
 
Dias depois, Temer escalou o presidente da Força Sindical para negociar a 

desocupação da fazenda de um amigo, invadida por trabalhadores sem-terra. Mais 
tarde, em julho, o filho do presidente da Força, Alexandre Pereira da Silva, foi nomeado 
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para a superintendência do Incra em São Paulo. Uma de suas credenciais para o cargo 
pode ter sido o fato de ter plantado pimentões em uma estufa num sítio da família. 
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