
 

30 DE SETEMBRO DE 2016 

 Sexta-feira 

 PEQUENOS NEGÓCIOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO DO 

BRASIL, AFIRMA ROBSON BRAGA DE ANDRADE 

 CNI APOIA A DECISÃO DO GOVERNO DE REVOGAR ACORDO MARÍTIMO COM O CHILE 

 NÚMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS AUMENTA E DE EXPORTADORAS OSCILA 

 BRASIL É 'ANÃO' NAS EXPORTAÇÕES, DIZ BACHA 

 MINISTÉRIO DA FAZENDA TEM DÚVIDAS SOBRE VOLTA DO REINTEGRA EM 2017 

 GREVE DOS BANCÁRIOS PREOCUPA COMÉRCIO VAREJISTA, DIZ CNDL 

 POPULAÇÃO DESEMPREGADA ALCANÇA RECORDE DE 12,024 MILHÕES DE PESSOAS, 

DIZ IBGE 

 FAT DEVE REALOCAR R$ 3 BI NA CAIXA E BB 

 EXECUTIVOS VEEM CENÁRIO MAIS POSITIVO ATÉ O FIM DO ANO 

 RECEITA INVESTIGARÁ FORTE AUMENTO DE COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM 

AGOSTO 

 CADE ABRE PROCESSO PARA APURAR CARTEL NO MERCADO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

 MINISTÉRIO TEM 30 DIAS PARA AVALIAR POSSÍVEL FIM DE ACORDO MARÍTIMO COM 

CHILE 

 FMI RECOMENDA RAPIDEZ PARA O BRASIL APROVAR TETO E REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 REFORMA VAI ALTERAR APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 STF DECIDE QUE LEIS MUNICIPAIS NÃO PODEM ALTERAR BASE DE CÁLCULO NO ISS 

 RESILIÊNCIA, CORAGEM E LOUCURA MARCAM A TRAJETÓRIA DE EMPREENDEDORES 

PARANAENSES 

 ARRECADAÇÃO FEDERAL TEM QUEDA REAL DE 10,12% EM AGOSTO 

 ITAÚ FECHA ACORDO PARA COMPRAR FATIA NO ITAÚ BMG CONSIGNADO POR R$ 1,3 

BI 

 ANFIR ESTIMA REALIZAR US$ 6,6 MILHÕES EM NEGÓCIOS NO PERU 

 APÓS ESCÂNDALO DA VOLKSWAGEN, TOYOTA RETIRA MOTORES A DIESEL DE NOVO 

MODELO 

 TOYOTA LANÇA SÉRIE ESPECIAL COROLLA DYNAMIC 
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 PARIS: LIBERDADE, CONECTIVIDADE E ELETROMOBILIDADE 

 POWELS QUER GANHAR MERCADO PARA VW NA AMÉRICA DO SUL 

 POLO AUTOMOTIVO JEEP 18 MESES DEPOIS: COMO ESTÁ A OPERAÇÃO DA FCA 

 GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAEM EM SETEMBRO 

 ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA CAI 0,6% EM AGOSTO ANTE JULHO, DIZ FIESP 

 MEIRELLES DIZ QUE ESPERA RECUPERAÇÃO DA ARRECADAÇÃO COM A RETOMADA DA 

ECONOMIA 

 CONFIANÇA DO COMÉRCIO DO BRASIL CAI EM SETEMBRO APÓS SÉRIE DE 4 ALTAS, 

APONTA FGV 

 VALE FECHA ACORDO DE US$768 MI EM VENDA DE ATIVOS PARA MITSUI 

 FMI DIZ QUE REFORMAS DURAS SÃO NECESSÁRIAS PARA QUE BRASIL SUPERE A 

RECESSÃO 

 ESTADOS AVALIAM COBRAR IMPOSTOS SOBRE BENS E RECURSOS REPATRIADOS 

 RIO DE JANEIRO CONCEDE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA USINA SIDERÚRGICA CSA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

Pequenos negócios são fundamentais para a retomada do crescimento do 
Brasil, afirma Robson Braga de Andrade 

30/09/2016 – Fonte: CNI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O presidente da CNI defendeu maior suporte às micro e pequenas empresas na 

abertura do seminário “Pense nas Pequenas Primeiro”, realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
 

 

CÂMBIO 

EM 30/09/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,244 3,244 

Euro 3,645 3,646 
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"Os pequenos negócios são a melhor forma de concretizar a imensa energia 
empreendedora dos brasileiros", afirma o presidente da CNI 
 

Responsáveis por 98% das empresas e mais de 55% do emprego no país, os micros 
e pequenos negócios são vitais para a economia do Brasil. Por isso, é preciso criar 

mecanismos e políticas que respaldem seu desenvolvimento.  
 

"Os pequenos negócios são a melhor forma de concretizar a imensa energia 
empreendedora dos brasileiros. As micro e pequenas empresas são agentes do 
dinamismo no ambiente econômico.  

 
Favorecer a pequena empresa propicia a mobilidade social e o desenvolvimento 

regional mais equilibrado no país", afirmou o presidente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, na abertura do 3º Seminário Pense nas 
Pequenas Primeiro, que ocorre na quarta-feira (28), em Brasília. 

 
Segundo ele, sobretudo no momento de crise, a participação dos empresários na 

construção de soluções para o país retomar o crescimento é fundamental. Andrade 
lembrou que a CNI apresentou ao presidente da República, Michel Temer, a Agenda 
para o Brasil sair da crise  – 2016-2018, que traz 36 medidas emergenciais para 

alavancar a economia, e também o documento 119 Propostas para a Competitividade 
com Impacto Fiscal Nulo , que traz medidas regulatórias de estímulo ao crescimento.  

 
O presidente da CNI lembrou ainda da importância da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, mas reiterou a necessidade de atualizar instrumentos importantes, em 

tramitação no Congresso Nacional, como o parcelamento de passivos tributários. Além 
disso, ressaltou a importância de apoiar a atuação internacional de pequenos negócios.  

 
"Apenas 1% das micro e pequenas empresas participaram do esforço exportador no 
ano passado. Os desafios são grandes, entre eles a promoção comercial, a preparação 

para o mercado internacional e o financiamento", disse.  
 

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA - O primeiro painel do seminário discutiu o impacto da 
complexidade e desatualização da legislação trabalhista para pequenos negócios. 
Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, afirmou 

que as regras não atendem mais às necessidades de trabalhadores e empresas.  
 

“Ainda temos uma legislação que foi criada, em 1943, num momento em que o Brasil 
era um país essencialmente rural, sem representação sindical e qualificação de mão 
de obra. O mundo mudou, as tecnologias mudaram, estamos reverberando um outro 

tipo de relação de trabalho, que não condiz com a legislação", avaliou.  
 

Segundo ele, é preciso modernizar as relações de trabalho para equilibrar o caráter 
protetivo da lei com a sustentabilidade empresarial, a competitividade e o diálogo 

social.  
 
O juiz do Tribunal Regional  do Trabalho (TRT) do Paraná Marlos Augusto 

Melek  explicou que a legislação dificulta a abertura de novos empregos e afugenta 
investimentos. Ele lembrou que o sistema judiciário custa R$ 70 bilhões por ano aos 

cofres públicos e, mesmo assim, apenas 14% dos processos são resolvidos.  
 
Além disso, a complexidade das regras e o alto custo da judicialização do trabalho têm 

maior impacto sobre os pequenos negócios. "O empreendedor brasileiro é tratado com 
hostilidade pelo Estado. O custo com ações trabalhistas pode representar o 

fechamento de uma pequena empresa.” 
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CNI apoia a decisão do governo de revogar acordo marítimo com o Chile 

30/09/2016 – Fonte: CNI 

 
Tratado, em vigor desde 1974, onera em até 40% o frete e prejudica quase 5 mil 

empresas brasileiras. De acordo com a CNI, medida vai melhorar a competitividade 
do Brasil no comércio exterior 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apoia a decisão da Câmara de Comércio 
Exterior (CAMEX), da presidência da República, de denunciar o acordo de Transporte 
Marítimo com o Chile.  

 
O acordo de 1974, já foi renovado oito vezes, criou um duopólio na  rota marítima 

Brasil-Chile-Brasil, onde operam mais de 3,5 mil exportadores e quase de 1,2 mil 
importadores de setores importantes da economia nacional como automotivo, 
máquinas e equipamentos, cerâmica, papel e celulose, metais, cosméticos e higiene e 

agronegócio.  
 

Segundo o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, essas quase 
5 mil empresas estavam reféns de dois armadores, com apenas oito navios, e fretes 
que chegam a ser até 40% mais caros do que os cobrados para distâncias maiores 

como Brasil-Peru e Brasil-Equador. 
 

 “O acordo criou um privilégio e um mecanismo de transferência de renda do 
exportador e do importador brasileiro para o transportador. Ao por fim a essa 

distorção, o país vai melhorar a competitividade do comércio exterior”, diz Abijaodi.  
 
A CNI entende que a denúncia deveria ser imediata por prejudicar as empresas que 

dependem desta rota marítima. No entanto, a pedido do Ministério dos Transportes, a 
revogação só ocorrerá em 30 dias. Desde 2014, a CNI alerta o governo brasileiro sobre 

as distorções criadas pelo acordo com o Chile.  
 
Atualmente, caso outro armador consiga autorização para fazer o transporte na rota 

Brasil-Chile, após passar por um processo burocrático, o frete só pode ser feito via 
Canal do Panamá, um percurso mais longo e caro do que passando pelo Estreito de 

Magalhães.  
 
O Chile é um mercado importante para o setor produtivo brasileiro, por ser o segundo 

principal destino de investimento das indústrias nacionais, o sétimo principal destino 
de exportação e o 13º maior fornecedor de insumos. Para Carlos Abijaodi, a decisão o 

governo mostra que está atento às necessidades do comércio exterior brasileiro. As 
exportações e as importações para o Chile sustentam cerca de 200 mil empregos no 
Brasil.  

 
CUSTO DO TRANSPORTE - Pesquisa da CNI, com 847 empresas exportadoras, 

aponta que o custo do transporte é o principal desafio à competitividade das 
exportações brasileiras. O elevado preço do frete explica, em parte, o porquê de o 
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Brasil participar de apenas 1,2% do volume mundial de exportações de bens, apesar 
de ser uma das dez maiores economias globais.  
 

“A indústria faz o que pode para melhorar sua competitividade dentro da fábrica, mas 
se depara com muitos obstáculos para exportar. É importante que o governo siga 

tomando decisões como essa, que retiram custos inexplicáveis ”, diz o diretor de 
Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.  

 

Número de empresas importadoras aumenta e de exportadoras oscila 

30/09/2016 – Fonte: DCI 
 
Segundo especialistas, valorização do real favorece compras de outros 

países, mas deve afetar as pequenas vendedoras de produtos manufaturados, 
que ganharam força no começo deste ano. 

  

 
 

O número de empresas importadoras no País cresce desde maio, quando o real 
começou a ganhar força, e chegou a 17.483 no mês passado. Enquanto isso, a 

quantidade de exportadoras ficou estável no período, marcando 10.204 companhias 
em agosto. 
 

Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) mostram 
que a variação mensal mais expressiva, uma alta de 7%, foi vista entre as 

importadoras, na comparação entre julho e o mês passado. Frente a abril, quando 
15.109 empresas compraram do exterior, o aumento chegou a 16%.  
 

Já o número de exportadoras teve seu pico em maio, com 10.229 companhias, e 
seguiu neste patamar durante o trimestre seguinte. Contra os oito meses do ano 

passado, entretanto, houve aumento de 12% entre janeiro e agosto de 2016. 
 

"O real mais valorizado deve causar novas altas na quantidade de importadoras e 
impedir uma retomada das exportadoras", projetou José Augusto de Castro, 
presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (Aeb). 

 
Segundo ele, as compras de outros países "crescem naturalmente" no segundo 

semestre, graças às festas de final de ano, e devem avançar ainda mais com a 
manutenção do câmbio atual. 
 

Por outro lado, seguiu o especialista, a tendência é de queda para as exportadoras. 
"Vimos um aumento no acumulado de 2016 por causa dos resultados acima da média 

no começo do ano, quando o dólar era favorável. Agora, as vendas devem se manter 
estáveis ou cair", afirmou Castro. 
 

Depois de começar o ano próximo dos R$ 4, o câmbio recuou no segundo trimestre, 
conforme a já possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff ganhava força. Nas 

últimas semanas, a cotação se manteve próxima dos R$ 3,25. 
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"Para as exportadoras, o ideal seria um valor mais elevado, perto dos R$ 3,80", disse 
o especialista, que esboçou uma manutenção da moeda no patamar atual para os 
próximos meses. 

 
Pequenas exportadoras 

As estatísticas do MDIC indicam que a evolução das exportadoras, neste ano, foi 
causada pelo aumento do número de empresas que fazem os embarques mais baratos, 

com valor inferior a US$ 1 milhão.  
 
Entre janeiro e agosto de 2016, 15.745 companhias realizaram vendas nesta faixa de 

preço, aumento de 15% frente a igual período de 2015. O valor destas negociações 
chegou a US$ 2,183 bilhões, alta de 8% ante o ano passado. 

 
De acordo com Castro, as companhias de menor porte são responsáveis por essas 
exportações. "Especialmente as pequenas exportadoras de manufaturados, que 

dependem mais do câmbio para negociar com outros países", apontou. Essas 
companhias devem ser as mais prejudicadas pela valorização da moeda brasileira. 

 
Para Tharcisio Souza Santos, professor de economia da Fundação Armando Alvares 
Penteado (FAAP), ainda há muita dependência de grandes empresas para as vendas 

internacionais. 
 

"Esse quadro é péssimo", avaliou. "Com pouca diversificação, ficamos mais sensíveis 
a problemas que aflijam uma dessas grandes exportadoras." Os embarques com valor 
maior que US$ 100 milhões, feitos por 179 companhias, representaram 73% das 

vendas realizadas pelo Brasil até agosto. 
 

No caso das importações, Castro afirmou que as compras de bens de consumo, como 
têxteis e calçados, devem crescer neste ano, enquanto a busca por máquinas e 
equipamentos ainda não deve aparecer. "Como as negociações de bens de capital 

levam mais tempo, um aumento só seria visto no futuro", disse. 
 

A maior parcela das compras também está nas negociações de maior valor. As 
importações que custaram mais de US$ 100 milhões, realizadas por 132 empresas, 
representaram 52% destas trocas entre janeiro e agosto.  

 

Brasil é 'anão' nas exportações, diz Bacha 

30/09/2016 – Fonte: DCI 
 

Um dos responsáveis pela criação do Plano Real, o economista Edmar Bacha diz que 
é "mentira" a afirmação do Ministério de Relações Exteriores de que o Brasil é uma 

economia aberta. Em palestra, Bacha disse que o Brasil é um "anão" nas exportações 
globais.  
 

A despeito da crítica, o economista apoia a estratégia do novo governo de abertura da 
economia e afirma que, após o ajuste fiscal, o fim das barreiras vai permitir aumentar 

a produtividade brasileira. 
 
"Apesar de o Itamaraty negar, o Brasil é uma economia fechada. É mentira que 

sejamos abertos. Todas as grandes economias mundiais são abertas, mas o Brasil 
não", disse Bacha, em seminário promovido pela Comissão de Assuntos Econômicos 

(CAE) do Senado em homenagem ao professor alemão Werner Baer, considerado um 
dos maiores "brasilianistas" da história. 
 

Potências 
Bacha citou como exemplo a posição das grandes potências no ranking global das 

exportações. Segundo o economista, todas as economias maiores que o Brasil - como 
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Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido - têm posição no ranking de 
exportações comparável à lista dos maiores Produto Interno Bruto (PIB).  
 

"Já o Brasil, que era a sétima economia do mundo, é o 25º maior exportador. Somos 
um gigante de 3% do PIB global, mas um anão com apenas 1,5% das exportações." 

 
Para o economista, a abertura comercial permitirá ao Brasil ganhar produtividade - 

um fator considerado chave para a saída da crise. "O encaminhamento das medidas 
fiscais vai tirar o fantasma fiscal que existe atualmente. Depois, podemos enfrentar a 
falta de produtividade com a abertura da economia. Essa é a medida para elevar a 

produtividade", disse o economista.  
 

Ministério da Fazenda tem dúvidas sobre volta do Reintegra em 2017 

30/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A equipe econômica não definiu se irá manter a elevação da alíquota do Reintegra em 

2017. O percentual de devolução de tributos pagos pelos exportadores está fixado 
hoje em 0,1% e há previsão de que passe a 2% no ano que vem.  
 

Segundo apurou a Folha, ainda não há consenso no Ministério da Fazenda sobre o 
destino do programa.  

 
O ministro da Indústria, Marcos Pereira, defende que a alíquota aumente como forma 
de turbinar o comércio exterior. O chanceler José Serra também já se manifestou a 

favor da medida. De acordo com um integrante do governo, a Fazenda está "sensível" 
à necessidade de ampliar as exportações, mas acredita que o foco tem de ser o ajuste.  

No Reintegra, a União devolve ao exportador parte do imposto arrecadado. É uma 
forma de incentivar as empresas a disputar o mercado internacional, mas há custo 

fiscal.  
 
A indústria de transformação defende uma alíquota de 5%. O argumento é que, com 

o estímulo, as exportações subiriam 10% e seriam criados 407 mil empregos.  
 

Greve dos bancários preocupa comércio varejista, diz CNDL 

30/09/2016 – Fonte: Exame  

 

 
 
O prolongamento da greve dos bancários, que já dura 25 dias, preocupa os 

comerciantes varejistas. A Confederação Nacional de Dirigentes de Lojistas (CNDL), 
entidade que administra o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e reúne mais 

de 1,2 milhão de pontos de venda em todo o País, informou que os empresários temem 
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que a greve chegue até o quinto dia útil do próximo mês - período em que a maioria 
das empresas pagam seus funcionários. 
 

Segundo a CNDL, a greve dificulta a retirada de dinheiro e, portanto, o consumo, 
prejudicando o comércio. A instituição estimou que a paralisação pode causar um 

impacto potencial diário de até 5,95% nas vendas do comércio. 
 

"A paralisação é vista pelos lojistas como algo bastante preocupante, pois a partir do 
momento em que o consumidor deixa de ter dinheiro para gastar, ele se sente 
desmotivado para ir ao comércio e consequentemente a economia sofre com a 

retração nas vendas", destacou o presidente da CNDL, Honório Pinheiro. 
 

De acordo com Pinheiro, alguns serviços oferecidos pelos bancos não podem ser 
realizados nos caixas eletrônicos, porque demandam atendimento personalizado. 
 

"Existem situações que precisam do contato com o bancário, como descontar um 
cheque, receber uma ordem de pagamento ou a captação de um financiamento", 

afirma Pinheiro. 
 
Ele ainda disse que as micro e pequenas empresas já enfrentam dificuldades diárias e 

não podem ficar reféns desta paralisação. 
 

População desempregada alcança recorde de 12,024 milhões de pessoas, diz 
IBGE 

30/09/2016 – Fonte: Estado de Minas 

 
O País alcançou o patamar recorde de 12,024 milhões de desempregados no trimestre 

encerrado em agosto, dentro da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  

 
O resultado representa um aumento de 36,6% em relação ao mesmo período de 2015, 

o equivalente a 3,220 milhões de pessoas a mais em busca de uma vaga. 
 
A população ocupada encolheu 2,2% no trimestre encerrado em agosto, como 

consequência do fechamento de 1,991 milhão de postos de trabalho. 
A taxa de desemprego só não aumentou mais porque a população inativa cresceu 

1,3%, o que significa que 809 mil pessoas optaram por deixar a força de trabalho em 
vez de procurar emprego. 
 

Perda de vagas 
O Brasil perdeu 1,363 milhão de vagas com carteira assinada no período de um ano, 

segundo os dados da Pnad Contínua. O resultado equivale a uma redução de 3,8% no 
total de trabalhadores formais no setor privado no trimestre encerrado em agosto ante 

o mesmo período de 2015. 
 
Em dois anos, já houve o fechamento de 2,5 milhões de vagas com carteira assinada 

no setor privado, observou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento no 
IBGE. 

 
Ao mesmo tempo, o setor privado contratou mais 122 mil pessoas sem carteira 
assinada, um avanço de 1,2% no total de ocupados nessa condição no período de um 

ano. 
 

O trabalho por conta própria ainda cresce nesse tipo de comparação, 0,4%, com 86 
mil pessoas a mais. Já o trabalho doméstico avançou 1,4%, com mais 84 mil 
empregados no período de um ano.  
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FAT deve realocar R$ 3 bi na Caixa e BB 

30/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
O conselho que administra os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

deve transferir R$ 3 bilhões destinados a empréstimos de capital de giro a micro e 
pequenas empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.  

 
O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (Codefat) está insatisfeito com o desempenho do banco de fomento 
estatal na liberação dos recursos. Até o momento, o BNDES aprovou apenas o total 
de R$ 167 mil em empréstimos.  

 
Anunciada às vésperas da votação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado, 

essa linha com recursos do FAT é destinada ao pagamento de despesas correntes das 
micro e pequenas empresas, como salários e reposições de estoque.  
 

Assim como o BNDES, o BB recebeu recursos para este programa, mas num total 
menor, de R$ 2 bilhões. Iniciou os empréstimos em julho e, até o momento, mais de 

8,8 mil empresas contrataram o crédito – outras 4,7 mil propostas estão em análise. 
Os desembolsos estão próximos de R$ 800 milhões.  
 

Segundo o diretor de Micro e Pequenas Empresas do BB, Ilton Luís Schwaab, o banco 
deve liberar até o fim de outubro a metade dos R$ 2 bilhões que recebeu do FAT para 

esta linha.  
 
A transferência do dinheiro do BNDES para o BB ampliaria a possibilidade de o banco 

continuar operando o produto em 2017, uma vez que os recursos devem se encerrar 
ainda neste ano. Segundo Schwaab, a capilaridade do banco, com mais de 5 mil 

agências espalhadas pelo País, também contribui para o desempenho nos 
desembolsos.  
 

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, chegou a mandar uma carta para 
o presidente do Codefat, Virgílio Carvalho, pedindo a realocação dos recursos do 

BNDES para instituições com “reconhecida atuação no varejo”, disse na carta.  
 

Como contrapartida para ter direito aos empréstimos com juros mais baixos (entre 
17,1% e 19,5% ao ano), as microempresas precisam se comprometer a manter o 
número de postos de trabalho durante um ano depois de pegar o crédito e contratar 

um jovem aprendiz (para empresas acima de 10 funcionários).  
 

Os R$ 5 bilhões do total da linha têm como fonte o FAT, fundo responsável pelo 
pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. Os recursos estavam 
destinados a serem usados para financiar investimentos, mas foram realocados para 

a linha de capital de giro.  
 

Até junho, os recursos do FAT foram responsáveis por mais da metade dos R$ 40 
bilhões desembolsados pelo BNDES. Desse total, R$ 10,6 bilhões (R$ 4,3 bilhões do 
FAT) foram em operações a micro e pequenas empresas. 

 

Executivos veem cenário mais positivo até o fim do ano 

30/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Embora tenham percebido melhoras pontuais em seus negócios, os executivos das 
empresas que receberam na quinta-feira, 29, o prêmio Estadão Empresas, mais ainda 
estão esperando sinais mais claros de que o pior momento da crise econômica 

realmente tenha passado.  
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Para Harry Schmelzer Jr., presidente da Weg, está claro que o ambiente de negócios 
melhorou. “Acho que o astral está um pouco mais positivo”, disse. Ele ponderou, no 
entanto, que o governo Michel Temer não conseguirá aprovar as reformas – que 

incluem mudanças nas regras para gastos públicos, definição de novas regras para 
concessões públicas, mudanças na Previdência e na legislação trabalhista – facilmente. 

“Certamente não será um passeio”, explicou. “E acredito que a indústria brasileira 
deve ser inserida no contexto das concessões.”  

 
O presidente da Telefônica Vivo, Amos Genish, lembrou que o setor de 
telecomunicações viveu sua primeira queda de receita desde a privatização nos anos 

de 2015 e 2016. Ele disse que a empresa já começou a sentir, em alguns indicadores, 
as expectativas de melhora do cenário econômico no ano que vem. “Vemos que a 

virada está chegando, especialmente no que se refere à confiança do consumidor”, 
frisou, lembrando que há economistas prevendo crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) ao redor de 1,7% para 2017.  

 
Já Paulo Nigro, presidente da Aché, descreveu o cenário do início de 2016 como “muito 

difícil”, mas disse esperar um último trimestre melhor. Nigro afirmou estar “otimista” 
em relação ao próximo ano. Para a companhia, a queda do dólar tem ajudado nos 
resultados, colaborado significativamente para a redução dos custos da empresa com 

matéria-prima.  
 

Cautela  
O presidente da Cielo, Rômulo de Mello Dias, afirmou que o cenário macroeconômico 
continua desafiador e que, sob o ponto de vista de consumo e vendas, ainda é cedo 

para saber se o “fundo do poço” já foi alcançado. Apesar disso, o executivo espera 
uma recuperação trazida pelas compras de fim de ano.  

 
“Ainda não temos uma tendência de recuperação. Precisamos de mais repetições para 
saber se de fato teremos um ponto de inflexão no desempenho do varejo”, explicou.  

 
O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) em agosto mostra queda de 5,1% para o 

varejo, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.  
 
O indicador foi pior que o de julho, quando foi registrada retração de 3,9%. Em junho, 

porém, o ICVA tinha desacelerado o ritmo de restrição, o que não se confirmou nos 
dois meses seguintes.  

 
“As pessoas ainda estão com medo de perder seus empregos. Como reflexo disso, 
reduziram seu endividamento, o uso do cartão de crédito. Mas para que o consumo 

volte a crescer, é preciso a retomada da confiança”, avaliou o presidente da Cielo. 
 

Receita investigará forte aumento de compensações tributárias em agosto 

30/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em tempos de queda nas receitas, o forte crescimento do uso de compensações 

tributárias em agosto será investigado pela Receita Federal. O chefe do Centro de 
Estudos Tributários e Aduaneiros do fisco, Claudemir Malaquias, informou nesta 
quinta-feira, 29, que o órgão irá deflagrar na próxima semana uma operação para 

investigar o salto nos créditos tributários, que foram uma das principais causas para 
a queda de 10,12% na arrecadação do mês passado em relação a 2015. 

 
As compensações – que são uma das formas de se quitar os tributos por meio de 
créditos tributários informados pelos contribuintes – aumentaram cerca de 80% em 

agosto deste ano. No oitavo mês de 2015, o volume de compensações foi de R$ 3,956 
bilhões, saltando para R$ 7,153 bilhões no mês passado. Por isso, a área de 

fiscalização da Receita fará um pente-fino nesses processos, desde o começo do ano. 
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“Esse resultado não era esperado e está fora do fluxo normal da arrecadação. Esse 
movimento já vinha chamando a atenção nos últimos meses e será investigado. A 
Receita irá deflagrar na próxima semana uma operação para verificar anormalidades”, 

afirmou Malaquias. “Os impactos atípicos no mês de agosto inclusive chegam a 
sensibilizar o resultado anual das receitas. Não temos uma análise prévia para as 

causas de movimento, e isso requer a atenção da Receita”, acrescentou. 
 

Pagamentos parcelados 
De acordo com ele, outro fator atípico que contribuiu para a maior queda da 
arrecadação em agosto foi a redução do volume de pagamentos de parcelamentos 

especiais. No oitavo mês de 2015, foram pagos R$ 3,561 bilhões por meio do Refis, 
enquanto em agosto deste ano esse montante caiu para R$ 1,282 bilhão. 

 
“Essa diferença se deu pela antecipação de parcelas pagas à vista no ano passado, 
quando houve um recebimento atípico de cerca de R$ 2 bilhões. Neste ano não tivemos 

essa antecipação”, argumentou. “Mas esse já era um resultado esperado para o mês”, 
completou. 

 
Indicadores macroeconômicos 
Assim como em meses anteriores, Malaquias explicou que agosto também teve o 

resultado impactado pelo mau desempenho dos principais indicadores 
macroeconômicos. “Como já é sabido, a desaceleração da arrecadação em relação a 

2015 é primordialmente causada pelo fraco desempenho econômico”, afirmou. 
Segundo ele, o câmbio e o valor em dólar das importações também impactaram o 
resultado do mês. 

 
Repatriação 

Dos cerca de R$ 7 bilhões em multas e tributos já declarados por meio da chamada 
Lei da Repatriação, em torno de R$ 1 bilhão entraram efetivamente nos cofres da 
Receita Federal até agosto. De acordo com Claudemir Malaquias, os contribuintes que 

aderirem à regularização de recursos do exterior têm até o dia 31 de outubro para 
efetuarem os pagamentos. 

 
Questionado sobre a possibilidade de alterações na Lei da Repatriação que vem sendo 
discutidas pelo Congresso Nacional, Malaquias respondeu que caberá aos 

parlamentares, se for o caso, disciplinar como essas eventuais mudanças irão afetar 
os contribuintes que já realizaram os pagamentos. 

 
“Não tenho conhecimento sobre mudanças no texto, soube apenas pela imprensa. Mas 
o legislador terá que prever o que acontece com quem já declarou os recursos”, 

afirmou. 
 

Cade abre processo para apurar cartel no mercado de peças automotivas 

30/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) 

informou nesta sexta (29) que abriu processo administrativo para apurar a suposta 
prática de cartel no mercado independente de peças automotivas de reposição.  
 

Há evidências de que 28 empresas que atuam no setor compartilharam informações 
comercial e concorrencialmente sensíveis, segundo parecer dos técnicos. As 

informações são da Agência Brasil.  
 
Entre os motivos da investigação, o órgão do Cade destaca que a troca de informações 

teria permitido às empresas prever preços, níveis de venda e produção e estratégias 
de negócio umas das outras para, desse modo, estruturar uma atuação coordenada e 

estratégica entre elas, com efeito de prejudicar ou limitar a concorrência no mercado 
independente de peças automotivas de reposição.  
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Esses ajustes eram conduzidos por, pelo menos, 66 pessoas físicas ligadas às 
empresas. As práticas teriam sido implementadas por e-mails, contatos telefônicos e 
planilhas, além de reuniões presenciais realizadas periodicamente nas dependências 

das empresas e em restaurantes. Tais condutas anticompetitivas teriam ocorrido, 
possivelmente, entre os anos 2003 e 2016, informa o Cade.  

 
Os acusados serão notificados para apresentar suas defesas e, ao final da instrução 

processual, a superintendência do Cade se manifestará pelo arquivamento ou pela 
condenação. Neste caso, remeterá o caso para julgamento no Tribunal Administrativo 
do Cade, responsável pela decisão final.  

 

Ministério tem 30 dias para avaliar possível fim de acordo marítimo com Chile 

30/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O Ministério dos Transportes terá cerca de 30 dias para analisar a possibilidade de o 
Brasil denunciar o acordo marítimo com o Chile. Após a pasta apresentar seus estudos, 
caso a Câmara de Comércio Exterior (Camex) continue favorável à denúncia, a saída 

efetiva do Brasil do tratado bilateral ainda demoraria cerca de quatro meses, segundo 
o Itamaraty. 

 
A proposta de denúncia do acordo foi apresentada na quarta-feira (28), durante a 
primeira reunião da Camex no Palácio do Planalto após o presidente da República, 

Michel Temer, passar a presidir a câmara. 
 

Segundo o ministro das Relações Exteriores, José Serra, entre os demais ministérios 
houve consenso de que o Brasil deve deixar o tratado. “O Ministério dos Transportes 
pediu um tempo para poder estudar, uma vez que afeta a área deles. Vamos ver o 

que os Transportes vão apresentar, mas a posição já está firmada entre os demais 
integrantes da Camex”, declarou Serra. 

 
Firmado em 1974, o acordo marítimo com o Chile foi renovado por quatro anos em 
2015. Isso significa que, sem a iniciativa de denúncia do Brasil, o acordo fica em vigor 

pelo menos até 2020. O acordo prevê que só navios com bandeiras brasileira e chilena 
podem transportar carga entre os países. 

 
O tratado é remanescente de uma época em que houve uma série de acordos 

semelhantes, com o objetivo de incentivar a indústria de transporte marítimo. 
Atualmente, no entanto, setores da indústria e agronegócio defendem a extinção do 
acordo sob a alegação de que encarece o frete. 

 
Para os empresários, hoje o acordo beneficia apenas duas empresas: a chilena 

Hamburg Süd e a brasileira Hapag Lloyd, ambas subsidiárias de grandes grupos da 
Alemanha. A questão voltará a ser debatida na próxima reunião da Camex. 
 

FMI recomenda rapidez para o Brasil aprovar teto e reforma da Previdência 

30/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
O FMI (Fundo Monetário Internacional) vê "sinais preliminares" de que a recessão no 

Brasil está perto do fim e mantém sua previsão de que a economia irá voltar a terreno 
positivo no próximo ano, com crescimento de 0,5%. A avaliação faz parte do relatório 
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anual produzido sobre o país pelo FMI em consulta com autoridades brasileiras, e que 
foi divulgado nesta quinta (29).  
 

O fundo observa, porém, que sua projeção tem "base na suposição de que as reformas 
do teto fiscal e da Previdência serão aprovadas em um período razoável e de que o 

governo cumprirá as metas fiscais propostas para 2016 e 2017".  
 

O FMI manteve a projeção de uma contração de 3,3% na economia brasileira este 
ano, com expansão de 0,5% no próximo. A estimativa do ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, é bem mais otimista, de 1,6% de expansão em 2017.  

 
Com a esperada melhora na "frente fiscal" e contando com o declínio da incerteza dos 

últimos meses, o FMI prevê que a recuperação do investimento continuará dando 
suporte à retomada do crescimento iniciada no segundo semestre de 2016. Mas uma 
recuperação mais rápida da economia ainda é travada por fatores como o excesso de 

alavancagem das empresas, o endividamento das famílias e o alto desemprego, alerta 
o fundo.  

 
A inflação deve "gradualmente" convergir para o centro da meta, acrescenta. Em seu 
relatório de inflação divulgado nesta terça (27), o Banco Central disse que trabalha 

com uma previsão de 4,4% de inflação em 2017, abaixo do centro da meta, de 4,5%. 
  

Apesar de ver indícios de recuperação, o FMI considera que os riscos negativos ainda 
prevalecem no cenário econômico brasileiro: no plano doméstico, um possível fracasso 
do governo em aprovar no Congresso as reformas necessárias e uma "reintensificação" 

das incertezas políticas; e no externo, um período prolongado de baixo crescimento 
nas economias avançadas e emergentes, especialmente a China, levando a mais 

quedas nos preços das commodities e condições financeiras mais rígidas.  
 
Alguns sinais positivos também emergiram, afirma o fundo, destacando que políticas 

anunciadas pelo governo "impulsionaram a confiança e os preços de ativos".  
A aprovação rápida do teto de gastos públicos e da reforma da Previdência daria 

"ímpeto" a esse processo, diz o FMI, e "poderia facilitar a redução do prêmio de risco, 
deflagrando um retorno mais vigoroso do investimento (incluindo fusões e aquisições) 
e crescimento".  

 
RECOMENDAÇÕES  

No capítulo das recomendações, o fundo considera "imperativo" e "bem-vindo" que o 
governo mantenha o foco no controle fiscal. Para recuperar a "sustentabilidade fiscal", 
afirma, as medidas fundamentais são a reforma da Previdência, a contenção das 

dívidas dos Estados, flexibilização dos planos orçamentários e eficiência nos gastos, 
além da revisão da indexação ao salário mínimo.  

 
"A fórmula para os ajustes do salário mínimo afeta o crescimento das aposentadorias 

e outros benefícios e, portanto é uma grande fonte de pressão no médio prazo", diz o 
FMI. "A ligação entre benefícios sociais e o salário mínimo merece ser revista".  
 

Para o fundo, uma consolidação fiscal baseada somente no teto de gastos levará 
muitos anos até estabilizar a dívida pública, o que acarreta riscos. Por isso, recomenda 

uma "consolidação antecipada", com a meta de atingir um déficit primário em torno 
de 3,5% do PIB nos próximos cinco anos, o que estabilizaria a dívida até 2021.  
 

"Uma combinação de medidas para gastos e receita poderia ser considerada para esse 
fim. Diante das preocupações com o impacto de curto prazo de uma consolidação mais 

rápida sobre a produção, essas medidas poderiam ser delineadas para entrar em efeito 
uma vez que o crescimento econômico tenha se firmado".  
 

A política monetária deve continuar rígida até que as expectativas de inflação 
convirjam "mais claramente" para o centro da meta, recomenda o fundo. O relatório 
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também destaca a importância de reformas estruturais, incluindo a correção de 
gargalos de infraestrutura, que pode ser facilitado com uma nova política de 
concessões, a abertura da economia, com a redução de barreiras tarifárias e não-

tarifárias, a reforma trabalhista e a simplificação tributária.  
 

CREDIBILIDADE  
O FMI também destaca a importância de medidas de transparência, contra a corrupção 

e a lavagem de dinheiro, que "contribuem para aumentar a previsibilidade para os 
negócios e assegura uma maior percepção de justiça".  
 

Para o fundo, a "profunda recessão" que o Brasil vive tem "muitas raízes", a começar 
pela incapacidade do governo nos últimos anos de corrigir antigos problemas 

estruturais e de ser "contraproducente, contribuindo para a erosão da credibilidade 
política e a grande contração da produtividade".  
 

Entre outros fatores que agravaram a recessão, o FMI cita o declínio do comércio, as 
rígidas condições financeiras, o aumento "necessário mas abrupto" das tarifas de 

eletricidade, o escândalo de corrupção e a crise política.  
 

Reforma vai alterar aposentadoria de servidores públicos 

30/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

A proposta de reforma da Previdência do governo pretende promover a convergência 
das regras de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada com as dos 
servidores públicos. Isso vai implicar no aumento da idade mínima para que 

funcionários públicos se aposentem – atualmente, 55 anos para mulheres e 60 para 
homens. 

 
Pelo texto que está sendo avaliado pelo presidente Michel Temer, a idade mínima para 

servidores homens e mulheres se aposentarem subirá para 65 anos, assim como na 
iniciativa privada. 
 

A exigência do tempo de contribuição para ter direito ao benefício integral também 
será alterada. Hoje, os funcionários públicos conseguem se aposentar sem descontos 

com 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens) de serviço. A nova regra seguirá o critério 
da iniciativa privada: entre 45 anos e 50 anos como período necessário para a 
aposentadoria integral, com tempo mínimo de 25 anos para ter direito a requerer 

aposentadoria. 
 

Regras para concessão da pensão por morte devem ficar mais restritivas, impedindo 
o acúmulo de aposentadorias. O mesmo valerá para trabalhadores da iniciativa 
privada. “As regras de pensão vão mudar para todos”, disse uma fonte do governo. 

Segundo um técnico envolvido na elaboração da proposta, a ideia é reduzir 
disparidades entre os regimes privado e público. 

 
Na área econômica do governo, há a defesa de que haja o aumento da contribuição 
previdenciária dos servidores públicos, atualmente em 11%, para algo entre 13% e 

14%. Como contrapartida, seria elevada a contribuição dos órgãos públicos 
empregadores, de 22% para 28%. 
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Assim como os trabalhadores da iniciativa privada, todos os servidores com menos de 
50 anos se enquadrariam nas novas regras. Para os trabalhadores acima dessa idade, 
haveria um pedágio de 50% no tempo que falta para a aposentadoria. 

 
“Normalmente, servidores públicos saem ilesos das constantes reformas da 

Previdência, mas dessa vez não devem escapar”, disse Rômulo Saraiva, advogado 
especialista em direito previdenciário. 

 
“Essa convergência nas regras já era para ter sido feita há muito tempo, mas antes 
tarde do que nunca”, afirmou o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, 

Leonardo Rolim. Ex-secretário de Previdência Social, Rolim defende a unificação das 
regras, mas em institutos separados para que o INSS não assuma um passivo de R$ 

5 trilhões dos Estados e municípios que possuem rombos nas previdências de seus 
servidores públicos. 
 

STF decide que leis municipais não podem alterar base de cálculo no ISS 

30/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Em mais um capítulo da chamada guerra fiscal, o STF (Supremo Tribunal Federal) 

estabeleceu nesta quinta-feira (29) que as prefeituras não podem se emparar em leis 
municipais para definir a base de cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviço).  

 
Como tem repercussão geral, a sentença do Supremo vai nortear as decisões de todos 
os tribunais do país que se debruçarem sobre o mesmo assunto.  

O STF julgou uma ação proposta pelo governo do Distrito Federal, que pedia à corte 
para considerar inconstitucionais tópicos da legislação da cidade de Poá, no interior de 

São Paulo. Por 9 votos 1, o plenário acolheu o pleito do DF.  
 

A lei municipal em questão estabelece que a base de cálculo do ISS na cidade deve 
excluir os valores correspondentes ao recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica, da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, do PIS/Pasep, da Cofins.  

 
A medida, na prática, barateia a carga tributária municipal, criando um atrativo para 

as prestadoras de serviço mudarem de endereço e passarem a atuar em Poá. A defesa 
sustenta, no entanto, que o ISS da cidade é de 2%, percentual mínimo permitido pela 
lei federal.  

 
A AGU (Advocacia-geral da União) e a PGR (Procuradoria-geral da República) emitiram 

pareceres favoráveis à tese apresentada pelo governo do Distrito Federal.  
 

 

 
 

 
 
 

 
O relator do caso, ministro Edson Fachin, concedeu uma liminar, em dezembro do ano 

passado, pela qual tornou sem efeitos a legislação de Poá. Assim como fez na ocasião, 
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ele argumentou ao plenário que o município não pode definir base de cálculo de 
imposto, já que trata-se de regra prevista em lei complementar federal.  
 

"É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do 
ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional", diz o voto do relator.  

 
"Também é incompatível com o texto constitucional medida fiscal que resulte 

indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art[...], a partir da 
redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade 
do ente tributante", concluiu Fachin.  

 
Referendaram o entendimento de Fachin os ministros Luís Roberto Barroso, Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Teori Zavascki, Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia, presidente da corte.  
 

Somente o ministro Marco Aurélio Mello divergiu do relator e votou contra o pleito 
requerido pelo governo do Distrito Federal. O decano do tribunal, Celso de Mello, 

estava ausente do julgamento.  
 
SÃO PAULO  

Além do Distrito Federal, o entendimento do STF beneficia outras cidades, entre elas 
a capital paulista, que perde investidores em potencial por manter seu patamar de ISS 

superior ao de Poá.  
 
Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das 

Capitais (Abrasf), a partir de informações da Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico, São Paulo, capital, acumula perdas superiores a R$ 1 

bilhão em virtude das alíquotas oferecidas em Poá. 
 

Resiliência, coragem e loucura marcam a trajetória de empreendedores 
paranaenses 

30/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Resiliência, coragem e loucura são as palavras-chaves do empreendedorismo na visão 

dos palestrantes da primeira edição de 2016 do evento Empreender Gazeta do Povo. 
Eles estão transformando o mercado em que atuam com soluções disruptivas e 

puderam compartilhar seus aprendizados com mais de 500 pessoas na noite desta 
quinta-feira (29), no Centro de Eventos da Fiep, em Curitiba.  
 

A primeira apresentação foi de André Marim, cofundador e CEO da Fleety, plataforma 
de compartilhamento de veículos entre pessoas que já atingiu 200 mil horas de locação 

nas cidades de Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Para ele, resiliência 
é a chave para ser um empreendedor de sucesso, principalmente quando se atua em 

mercados fechados.  
 
Marim acredita que o grande valor do seu negócio está em entregar soluções de 

mobilidade em um mercado tão “jurássico”. A bandeira da Fleety é que você não 
precisa ter um carro. “Queremos racionalizar o consumo do carro”, diz Marim. Nem 

mesmo a concorrência com o Uber e outras plataformas de compartilhamento 
intimidam o empreendedor. “Estamos todos promovendo mudanças disruptivas.” 
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Logo após foi a vez do público conhecer a história de Marcelo Reis, Vinícius Grein e 
Thiago Miashiro, fundadores da Quantum, marca curitibana de celular que está há 
pouco mais de um ano no mercado. Eles não tiveram medo de entrar no concorrido 

mercado de smartphones e o que parecia uma loucura de jovens empreendedores está 
dando os primeiros resultados positivos. 

 
O primeiro desafio do trio foi convencer executivos da Positivo a apostar no projeto 

para uma parceria. “Quando a gente começou a Quantum, a gente competia com 
Apple, Samsung, Motorola. O que parecia inviável há um ano e meio está dando certo”, 
conta Vinícius Grein.  

 
Eles venceram o primeiro desafio e se tornaram uma unidade independente do grupo 

paranaense de informática. Em um ano de mercado, já lançaram três smartphones, 
dois intermediários, chamados de Quantum GO e MUV, e outro considerado top de 
linha, chamado de Quantum Fly. O último modelo foi lançado em setembro e o primeiro 

lote esgotou em menos de 24 horas. 
 

 
presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum  
 
O último palestrante da noite e âncora do evento foi o presidente do Grupo Boticário, 

Artur Grynbaum. Ele foi o responsável por transformar o Boticário em um grupo 
empresarial multinegócios com atuação em vários canais de venda. “Eu sou de uma 

geração em que o grande sonho das pessoas era ser funcionário público. Mas não pode 
ser só isso”, disse o empresário.  
 

Grynbaum ingressou no Boticário aos 17 anos como assistente financeiro e virou um 
apaixonado pelo varejo. Depois de passar por diversas áreas da organização, assumiu 

a presidência em 2008. Ele liderou o lançamento de três novas marcas (Eudora, quem 
disse, berenice? e The Beauty Box) e a entrada no e-commerce e na venda direta.  
 

Para Grynbaum , a chave do empreendedorismo está na execução. Ele também 
destacou a capacidade de liderar pessoas e de incentivá-las a empreender, seja na 

sua própria empresa ou na organização em que trabalham. 
 
O Grupo Boticário conta atualmente com quatro marcas que ultrapassam 4 mil lojas 

em 1.750 municípios brasileiros. São mais de 7 mil funcionários diretos. 
 

O Empreender Gazeta do Povo é um evento patrocinado pela FAE Business School e 
Itaipu Binacional e tem o apoio da Endeavor e do IBQP. A segunda edição do evento 
ocorrerá em 8 de dezembro e as inscrições são gratuitas.  

 
Resiliência é necessária. Quero dizer para que as pessoas não desistam dos seus 

sonhos, mas que gerenciam suas expectativas, porque vai ser muito doloroso. Mas, 
ao mesmo tempo, não tem nada mais gratificante neste mundo do que você ver uma 

missão sua saindo do papel. 
 
André Marim cofundador e CEO da Fleety  

Você tem que dar muito valor para todas as conversas que você tem em qualquer 
corredor. São nessas conversas que você pode ter as melhores ideias, encontrar as 

melhores soluções. Nunca despreze uma conversa. É muito importante para qualquer 
empreendedor ter cabeça aberta. 

 
Thiago Miashiro Cofundador da Quantum  
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Todo mundo fala que tem o sonho de empreender. Mas tão importante quanto ter o 
sonho de empreender é ter capacidade de executar esse sonho, de colocá-lo em 
prática com todos os riscos que você possa ter. Existe uma grande diferença entre só 

sonhar e sonhar e empreender. Empreender, de fato, é você querer correr os riscos. 
E para isso, tem que ter coragem. 

 
Artur Grynbaum Presidente do Grupo Boticário  

 

Arrecadação federal tem queda real de 10,12% em agosto 

30/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Recolhimento de impostos e contribuições federais somou R$ 91,808 bilhões 
no mês passado 

 
 
Depois de cinco meses de retração menor, a arrecadação federal voltou a acelerar o 

ritmo de queda em relação ao ano anterior. Em agosto, o recolhimento de impostos e 
contribuições federais somou R$ 91,808 bilhões, um recuo real (já descontada a 
inflação) de 10,12% na comparação com igual mês de 2015. Em relação a julho deste 

ano, houve queda de 14,90%. 
 

O valor arrecadado foi o pior desempenho para meses de agosto desde 2009, quando 
as receitas do mês somaram R$ 85,125 bilhões (em valores corrigidos).  
 

Entre janeiro e agosto deste ano, a arrecadação federal somou R$ 816,481 bilhões, o 
pior desempenho para o período desde 2010, quando a soma das receitas nos oito 

primeiros meses do ano foi de R$ 800,895 bilhões. O montante ainda representa recuo 
de 7,45% na comparação com igual período do ano passado. 
 

Desonerações 
As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 

60,409 bilhões entre janeiro e agosto deste ano, valor menor do que em igual período 
do ano passado, quando ficou em R$ 71,919 bilhões. Apenas no mês de agosto, as 
desonerações totalizaram R$ 7,567 bilhões, também abaixo de agosto de 2015 (R$ 

8,347 bilhões). 
 

Só a desoneração da folha de pagamentos custou aos cofres federais R$ 1,211 bilhão 
em agosto e R$ 9,687 bilhões no acumulado do ano. A redução das desonerações é 

uma das apostas da equipe econômica para diminuir as despesas e não aumentar 
tributos. 
 

Por outro lado, o governo federal arrecadou em agosto R$ 525 milhões com o Refis, 
programa de parcelamento concedido através da Lei n.º 12.996 de 2014. Já no 

acumulado do ano, a arrecadação com o programa atingiu R$ 4,907 bilhões. 
 
Recuperação 

No dia em que a Receita Federal divulgou uma queda real anual de 10,12% na 
arrecadação de agosto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que existe 

uma tendência de recuperação desse recolhimento, em meio à esperada retomada da 
economia.  
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Durante a premiação Estadão Empresas Mais em São Paulo, ele apontou que 
historicamente no Brasil, quando a atividade está acelerando, a arrecadação cresce 
mais do que o Produto Interno Bruto (PIB), mas quando a atividade começa a perder 

força, a arrecadação cai mais do que o PIB. 
 

“Temos perspectiva de crescimento no final desse ano, começo do próximo. As 
estimativas para o PIB em 2017 estão gradualmente sendo cada vez mais elevadas. 

Teremos uma recuperação da arrecadação”, comentou. 
 
Meirelles explicou que a proposta de ajuste do governo tem como centro uma redução 

gradual, mas duradoura dos gastos, e também um aumento de receita temporário via 
privatizações e concessões, além de outros fatores extraordinários. 

 
“No Brasil, nós tivemos várias vezes estratégias de contenção temporária dos gastos, 
inclusive via atraso de pagamentos, corte de investimentos. E também muitas vezes 

com uma elevação permanente de carga tributária. Agora nós não falamos em cortes 
de despesas drásticos e não sustentáveis”, afirmou. 

 
O ministro explicou que, a partir de 2011, com a adoção da chamada Nova Matriz 
Econômica, houve uma forte expansão dos gastos públicos, além de limitação de juros 

e controle artificial de preços, com o objetivo de fazer a economia crescer acima do 
seu potencial. “Agora, chegou o momento do ajuste”. 

 
Meirelles afirmou que agora a possibilidade de crescimento da economia brasileira 
começa a se concretizar, mas que para isso se manter é preciso aprovar a PEC dos 

gastos e a reforma da Previdência. “A reforma da Previdência é importante para conter 
despesas e também para melhorar a produtividade”, salientou. 

 

Itaú fecha acordo para comprar fatia no Itaú BMG Consignado por R$ 1,3 bi 

30/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 
O Itaú Unibanco fechou acordo para comprar fatia de 40% do Itaú BMG Consignado 

que estava na mão do banco BMG. O acerto foi divulgado por meio de comunicado ao 
mercado na noite desta quinta-feira (29).  

 
O contrato prevê que o Itaú pagará R$ 1,28 bilhão ao BMG, valor que será atualizado 

pela variação do CDI (taxa de juro para operações entre os bancos, hoje em 14,13% 
ao ano) desde 31 de dezembro de 2015 até a conclusão efetiva do negócio. A aquisição 
precisa passar pelo aval das autoridades regulatórias, o Cade (Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica) e o Banco Central.  
 

No comunicado, o Itaú afirma que os dois bancos manterão uma associação por meio 
de um novo acordo comercial para distribuição de empréstimos consignados do Itaú 
BMG Consignado e de suas afiliadas, com exclusividade, em determinados canais de 

distribuição vinculados ao BMG.  
 

O Itaú BMG Consignado atua na concessão de empréstimos com desconto em folha de 
pagamento, um segmento que tem sido explorado pelos grandes bancos neste período 
de crise econômica, justamente pelo menor risco de calotes. A modalidade representa 

menor custo para as instituições financeiras.  
 

"A companhia reafirma, com essa operação, sua estratégia de operar com ativos de 
menor risco e rentabilidade atraente, bem como seu compromisso com a qualidade na 
prestação de serviços a seus clientes e com a criação de valor a longo prazo para seus 

acionistas", afirmou o banco em comunicado assinado por Marcelo Kopel, diretor de 
relações com investidores do Itaú Unibanco. Segundo comunicado, a carteira de 

crédito do Itaú BMG Consignado somava, em 31 de agosto deste ano, um R$ 29 
bilhões.  
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Nos resultados do Itaú Unibanco, fechados em 30 de junho, a carteira de crédito 
consignado do banco somava R$ 46,5 bilhões.  
 

A carteira total do banco, sem avais e fianças, soma R$ 497,9 bilhões.  
 

Anfir estima realizar US$ 6,6 milhões em negócios no Peru 

30/09/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Um grupo de sete empresas brasileiras fabricantes de implementos rodoviários e 
associadas à Anfir estima realizar negócios na ordem de US$ 6,6 milhões com 

importadores do Peru, de acordo com balanço da entidade que representa o setor no 
Brasil após a participação da Expomina Peru 2016, feira internacional dedicada ao 
setor de mineração no país vizinho que aconteceu entre 14 e 16 deste mês.  

 
A organização da feira estima que no total, as rodadas de negócios podem superar os 

US$ 34 milhões verificados na última edição, realizada em 2014.  
“A participação no evento foi mais um passo no projeto de internacionalização 
desenvolvido entre as duas entidades”, afirma Alcides Braga, presidente da Anfir. 

“Chegamos para ficar”, frizou. 
 

A comitiva de empresas brasileiras que estiveram presentes no evento em Lima foi 
formada pela Egsa, Facchini, Grimaldi, Librelato, Randon, Rossetti e Triel.  
 

Além disso, o Pavilhão Brasil contou com a presença dos dirigentes da Anfir, dos 
coordenadores da Apex-Brasil (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos), 

do embaixador do Brasil no Peru, Marcos Raposo Lopes, e do chefe do setor econômico 
da embaixada, Sérgio Toledo. 

 
O foco inicial do convênio entre a Anfir e a Apex-Brasil são os mercados latino-
americanos, com a primeira missão realizada em junho deste ano na Colômbia, o que 

abriu a possibilidade da realização de negócios que podem chegar a US$ 8 milhões. 
Somado ao evento no Peru, essas ações podem resultar em um faturamento de mais 

de US$ 14,6 milhões. 
 
“Participar da Expomina Peru 2016 foi uma excelente escolha porque o país vive 

momento de retomada de sua economia”, disse Mario Rinaldi, diretor executivo da 
Anfir. O setor de mineração no Peru planeja investir a partir deste ano cifra equivalente 

a US$ 63,1 milhões, o maior valor já aplicado no setor naquele país. 
 
Em três dias, a Expomina Peru 2016 recebeu mais de 100 mil visitantes entre 

empresários do setor de mineração, investidores peruanos e internacionais, 
profissionais, transportadores e público em geral. 
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Após escândalo da Volkswagen, Toyota retira motores a diesel de novo 

modelo 

30/09/2016 – Fonte: Automotive Business 

 

 
 

Na esteira do escândalo de emissões da Volkswagen, a Toyota vai retirar motores a 
diesel de seu novo compacto C-HR.  

 
O vice-presidente executivo da companhia, Didier Leroy, afirmou à Reuters nesta 
quinta (29) que a mudança também deve ocorrer nas futuras renovações de modelo.  

 
A fabricante de automóveis japonês decidiu "nos últimos seis a 12 meses" não oferecer 

uma versão diesel do carro, apresentado no Salão do Automóvel de Paris, porque a 
demanda para a tecnologia de 'powertrain' está caindo acentuadamente.  
 

Leroy afirmou que, se a Toyota "provavelmente faria a mesma coisa" se tivesse que 
renovar outros modelos, como o compacto Auris maior. A decisão da companhia é o 

mais recente exemplo de como o chamado escândalo "dieselgate" está forçando as 
montadoras a reescreverem os planos estratégicos que vão moldar seu futuro nos 
próximos anos.  

 
Segundo a Reuters, a Renault informou neste mês que espera que os motores diesel 

desapareçam da maioria de seus carros europeus após a montadora francesa reavaliar 
os custos de cumprimento das normas de emissões mais rigorosos na sequência do 
escândalo da Volkswagen.  

 
Embora a ocorrência tenha focado na fraude do software da montadora alemã, 

também chamou a atenção do público toda a disparidade entre as emissões de óxido 
de nítrico na estrada e os números registrados em testes regulamentares. 

  
A partir de 2019, as aprovações de veículos dependerão do desempenho das emissões 
durante a condução real. Isso está levando fabricantes a instalarem sistemas de 

tratamento de emissões mais caros.  
 

Toyota lança série especial Corolla Dynamic 

30/09/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mais uma versão do Toyota Corolla está disponível no mercado brasileiro, a série 

especial Dynamic, posicionada entre as versões intermediária XEi e a topo de linha 
Altis, que chega pelo preço sugerido de R$ 95.800. 
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O projeto das novidades para a versão foi planejado no centro de pesquisa e design 
que a montadora inaugurou recentemente na fábrica que mantém em São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista.  

 
Entre elas, estão as luzes diurnas de LED, inéditas na família Corolla, acabamento em 

preto das rodas de liga leve de 16 polegadas, espelhos retrovisores externos na cor 
preta e o emblema Dynamic na parte traseira do veículo. Internamente, revestimento 

das portas e assento em padrão couro na cor preta e tapetes personalizados. 
 
O modelo é equipado com sistema multimídia em tela de 6.1 polegadas, com as 

funções de áudio, dispositivo de navegação, câmera de ré, conexões USB para 
smartphones e dispositivo Bluetooth, além de DVD e TV digital. 

 
Ele traz também os mesmos itens da versão XEi, como ar-condicionado automático 
digital, computador de bordo que exibe a velocidade em formato digital, acionamento 

dos vidros elétricos por um toque disponível nas quatro portas, bancos traseiros 
bipartidos (60/40), com descanso de braço central e porta-copos, controle de 

velocidade de cruzeiro e retrovisor interno eletrocrômico.  
 
O motor é o 2.0 flex de 16 válvulas com 134 cv e 154 cv de potência quando abastecido 

com gasolina e etanol, respectivamente. A transmissão multi-drive derivada da 
tecnologia CVT permite a troca manual sequencial pela borboleta localizada atrás do 

volante. 
 

 
 

Paris: liberdade, conectividade e eletromobilidade 

30/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O Volkswagen ID, 100% elétrico, pode rodar até 600 km antes de recarregar, 
conectado e autônomo: as tendências do Salão de Paris em um carro. 

 
Na capital francesa onde eclodiu no fim do século 18 a revolução que mudou o mundo, 
baseada nos princípios da tríade “liberdade, igualdade e fraternidade”, os maiores 

fabricantes mundiais de carros se reúnem dois séculos depois no Salão de Paris para 
mostrar outra revolução que vai mudar rapidamente o universo dos carros até o fim 

desta década.  
 
Parafraseando os ideais revolucionários franceses, liberdade, conectividade e 

eletromobilidade são os fios condutores das mudanças em passo acelerado.  

mailto:http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24719/paris-liberdade-conectividade-e-eletromobilidade


Cada marca à sua maneira, todas trabalham para deixar o cliente livre da obrigação 
de ter um veículo ou precisar dirigi-lo, de estar conectado em movimento ou parado 
para encontrar um lugar para estacionar, o melhor restaurante ou o caminho de casa 

(entre muitas outras possibilidades), tudo sem emitir um grama sequer de gases 
poluentes ou de efeito estufa, usando a energia limpa da eletricidade.  

 
Graças à evolução das tecnologias de conectividade, das baterias elétricas e da 

inteligência artificial embarcada nos automóveis na forma de sensores, centrais de 
processamento de dados de alta velocidade e atuadores mecatrônicos, os carros de 
um futuro bem próximo, de cinco a dez anos, poderão guiar com pouca ou nenhuma 

interferência humana, ter autonomia acima de 500 km em modo elétrico (com 
recargas rápidas de 30 minutos), além de ganhar vida em um mundo paralelo virtual, 

no qual se trocam informações, atualizações, roteiros etc.  
 
E tudo isso sem que o carro precise necessariamente ser seu: o compartilhamento de 

veículos entre pessoas ou via empresas frotistas (também suportado por aplicativos 
de smartphones) já é realidade em países da Europa e América do Norte e está 

crescendo ao ritmo de dezenas de terabytes por segundo – as montadoras estão bem 
atentas a esse movimento e se preparam para prestar serviços de compartilhamento.  
 

Vários fabricantes de veículos na Europa e América do Norte estão entrando no mundo 
dos serviços de compartilhamento, por meio de parcerias ou mesmo de aquisições de 

participação em empresas que criaram aplicativos com esse fim.  
 
O Grupo PSA, por exemplo, lançou a marca Free2Move para reuniri suas iniciativas 

nessa área. A Mercedes-Benz também tem sua iniciativa nesse sentido com o Car2Go, 
que já tem 2 milhões de usuários no mundo.  

 
A marca deve lança em novembro uma nova plataforma de compartilhamento na 
Alemanha, em que o proprietário de um Mercedes poderá oferecer seu carro para 

aluguel nos momentos em que fica parado.  
 

REINVENÇÃO DO AUTOMÓVEL  
 

 
Mercedes-Benz EQ Generation: SUV elétrico e autônomo. 
 

“Conectividade, direção autônoma, compartilhamento e eletromibilidade são os quatro 
pilares que estão virando a indústria de ponta-cabeça”, reconhece Dieter Zetsche, 

presidente do Grupo Daimler e CEO da Mercedes-Benz Cars.  
 
O executivo explicou à imprensa internacional durante apresentação no Salão de Paris 

(aberto ao público de 1° a 16 de outubro) como a marca que inventou o automóvel 
está tratando de reinventá-lo, seguindo essas megatendências.  

 
Pelo lado da conectividade, lançou a iniciativa Community Base Parking, que usa a 
comunicação entre veículos para encontrar vagas de estacionamento – algo de 

fundamental importância em grandes e congestionadas cidades. Estima-se que, em 
algumas regiões urbanas de alta densidade populacional da Europa, as pessoas 

gastem de 10 a 15 minutos por dia para encontrar onde parar seu carro.  
 



Seguindo a tendência de autonomia, a proposta da Mercedes é a fusão de sensores 
como radar, lidar e câmeras para dar olhos e orientação ao automóvel. “É como fundir 
as habilidades admiráveis de alguns animais, como os pássaros que voam orientados 

pelo magnetismo da Terra, ou os peixes que nadam no escuro seguindo as ondas da 
água. Queremos criar um carro com poderes quase sobrenaturais, indo tão longe com 

a direção autônoma quanto a segurança e legislação permitirem”, disse Zetsche.  
 

O colega Carlos Ghosn, CEO da Aliança Renault-Nissan, que tem acordo de parceria 
tecnológica com a Mercedes, vai na mesma linha, mas com muita prática: “A Aliança 
vai lançar 10 modelos Renault e Nissan com o nosso Pro-Pilot já a partir de 2017, que 

permite a condução semiautônoma (mantém o carro com frenagem e aceleração 
automáticas na faixa de rolamento sem que o motorista precise pegar no volante)”.  

 
De maneira geral, a maioria dos fabricantes já traçou a rota para a direção autônoma, 
que começa a se tornar realidade a partir do ano que vem com adoção de funções 

semiautônomas como o Pro-Pilot da Nissan.  
 

Em 2017 alguns modelos terão sistemas assim, que ainda requerem a atenção do 
motorista ao volante, já em 2018 ele poderá tirar os olhos da estrada em certas 
condições de condução, em 2025 nem precisará mais pensar na rota, o carro vai fazer 

tudo sozinho, e alguns especialistas preveem que na virada de 2030 o veículo nem 
será mais necessário ter um volante.  

 
ELETRIFICAÇÃO ESTENDIDA  
 

 
O elétrico Renault ZOE: autonomia dobrada para 400 km 
 

Ao que parece, o principal entrave para o desenvolvimento de veículos elétricos está 
sendo superado: as baterias estão ficando mais baratas, leves e potentes, aumentando 

bastante a autonomia e viabilizando o maior uso da tecnologia.  
 
Quase todos os fabricantes presentes no salão de Paris prometeram lançar novos 

modelos elétricos em abundância nos próximos anos na Europa, Estados Unidos, China 
e Japão.  

 
E apresentaram carros que mais que dobraram a distância que podem percorrer antes 
de precisar recarregar as baterias.  

 
O Grupo PSA, por exemplo, entre 2019 e 2021 pretende lançar quatro modelos 

elétricos Peugeot e Citroën com autonomia superior a 450 km, e outros sete híbridos 
plug-in (que também são ligados à tomada para recarregar as baterias) capazes de 
rodar até 60 km em modo elétrico dentro das cidades. E todos usarão a mesma 

carroceria, com o mesmo design, dos veículos das duas marcas movidos por motores 
a combustão.  

 
A concorrente francesa Renault saiu na frente com sua aposta nos elétricos, já vendeu 
100 mil deles e tem 50% do mercado mundial da categoria.  

 
No Salão de Paris, apresenta quatro elétricos, incluindo o novo ZOE com autonomia 

dobrada para 400 km. A alemã BMW, que criou a marca “i” para seus elétricos e 
híbidos, dedicou boa parte de seu estande no evento só para modelos alimentados por 
baterias.  

 



A Mercerdes-Benz, que há algum tempo já vendia uma versão elétrica do subcompacto 
Smart, também apresenta em primeira-mão em Paris sua submarca para modelos 
elétricos, a EQ, começando pelo protótipo EQ Generation, um SUV com sistema de 

direção autônoma e o novo “visual eletrificado” que dará origem a uma família de 
carros alimentados por baterias da marca. 

 
“Queremos ser uma das dez marcas de veículos elétricos mais vendidas do mundo até 

2025”, relevou Dieter Zetsche. E para alimentar essa ambição, a Mercedes investe 
nada menos que € 1 bilhão em duas fábricas para fazer suas próprias baterias na 
Alemanha.  

 
O Grupo Volkswagen também anunciou que criará uma nova marca para abrigar todas 

as iniciativas de eletrificação da companhia. Com os híbridos Panamera da Porsche, 
por exemplo, vai iniciar os testes com sistema de leasing de baterias.  
 

Mas o foco da eletrificação está na Volkswagen, que apresentou em Paris o ID, primeiro 
protótipo da marca construído sobre a nova plataforma para carros elétricos, com 

direção autônoma e promessa de autonomia de até 600 km e preço parecido com o 
de um Golf diesel na Europa (cerca de € 25 mil atualmente na Alemanha).  
 

“Vamos lançar uma nova família de modelos totalmente elétricos até 2020 e queremos 
ser a marca número um do mundo nesse tipo de propulsão até 2025”, disse Hebert 

Diess, CEO mundial da marca de carros Volkswagen.  
 
“Com o ID mostramos que estamos prontos para o futuro. O carro é o primeiro elétrico 

para o uso diário, inteligente, sustentável e acessível em preço, um genuíno 
Volkswagen que promete continuar as histórias de sucesso que a marca teve com o 

Fusca e depois com o Golf”, confia o executivo.  
 

Powels quer ganhar mercado para VW na América do Sul 

30/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Com a recente criação da divisão América do Sul da Volkswagen, a empresa pretende 
ganhar mercado no restante do continente, onde fora do Brasil e Argentina só tem 
participação de 3% nas vendas de 27 países, que agora ficarão sob o mesmo guarda-

chuva de David Powels, presidente da Volkswagen do Brasil que a partir de outubro 
passa a acumular o comando de toda a região – uma das quatro que agora integram 

o desenho internacional da companhia, ao lado de Europa, China e América do Norte.  
 
“Antes a estratégia de vendas e marketing para esses mercados era traçada de 

Wolsburg (sede na Alemanha), a 12 mil quilômetros de distância. Com a nova direção 
(sediada em São Bernardo do Campo) poderemos aumentar as exportações para todos 

os países sul-americanos a partir das fábricas brasileiras”, afirmou Powels a um grupo 
de jornalistas na abertura para a imprensa do Salão de Paris (aberto ao público de 1° 
a 16 de outurbro).  

 
“Temos já uma gama de produtos adequada para esses mercados e agora devemos 

aumentar o market share sul-americano”, disse o executivo, lembrando que a 
participação de vendas da marca no Brasil é de 13% a 14% e na Argentina de 16% a 
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18% atualmente. Uma equipe de 68 pessoas, transferida de Wolfsburg para São 
Bernardo, vai tocar a operação da divisão com os 27 países, fora Brasil e Argentina. 
 

Segundo Powels, as estratégias da Vollswagen apresentadas em Paris não estão 
dissociadas do Brasil e América do Sul. “São estratégias globais que de alguma forma 

se aplicam também à região”, garantiu.  
 

Ele reconhece, porém, que será mais difícil implementar no Brasil carros elétricos e 
direção autônoma que a companhia lança agora na Europa. “Vai demorar mais para 
chegar, mas as tecnologias de conectividade devem chegar com a mesma velocidade”, 

diz. “Não tem sentido desenvolver duas vezes a mesma digitalização”, enfatiza.  
 

Para a América do Sul a estratégia será combinar as plataformas globais do Grupo VW 
com as locais já desenvolvidas para carros como Gol e Fox.  
 

“Temos no Brasil mil engenheiros que vão fazer as adaptações aos mercados 
específicos, mas não temos lá todas as competências, algumas coisas continuarão a 

ser feitas em conjunto com em Wolfsburg, mas ninguém na sede tem o mesmo 
conhecimento de quem vive nesses países”, explica.  
 

RECUPERAÇÃO NO BRASIL  
do Grupo Prevent. “Deixamos de produzir 150 mil carros, foram 11 paradas em 18 

meses, isso afetou não só o mercado brasileiro mas também Argentina e México”, 
destaca.  
 

“Mas isso já está resolvido, conseguimos encerrar o contrato e normalizamos a 
produção. Em outubro e novembro vamos fazer horas extras e trabalhar alguns 

sábados para alcançar 50 mil carros/mês (o ritmo normal estava em 35 mil/mês) e 
assim refazer os estoques. Mas o proble é que o cliente que deixamos de atender em 
junho e julho não vai voltar agora”, lamenta.  

 
O presidente da Volkswagen disse que seguem inalterados o programa de 

investimento de R$ 6 bilhões no Brasil de 2015 a 2020, com globalização de plataforma 
e lançamento de quatro modelos completamente novos.  
 

Powels não nega que um deles é o novo SUV compacto da marca, mas disse que o 
lançamento ainda deve demorar cerca de um ano. “O design já está pronto, acho que 

vão gostar”, disse.  
 

Polo Automotivo Jeep 18 meses depois: como está a operação da FCA 

30/09/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
Há 18 meses o Polo Automotivo da Jeep entrou em operação em Goiana (PE). O 
empreendimento foi construído com investimento de R$ 7 bilhões para ocupar o posto 

de fábrica mais moderna da FCA no mundo. Desde então a gama de produtos feita ali 
já incluí três carros: os Jeep Renegade e Compass e a picape média Fiat Toro.  

 
A produção acontece em dois turnos e, ainda que um deles não esteja completamente 
cheio, saem das linhas de montagem pernambucanas 600 unidades por dia. 

 
A contração severa do mercado brasileiro conferiu ao Polo Automotivo Jeep um ritmo 

inferior ao esperado inicialmente. Quando a planta foi inaugurada, em abril de 2015, 
Sergio Marchionne, CEO global da FCA, declarou que esperava melhora das vendas 
em 2016, projeção completamente errada.  

 
Agora, em visita ao Brasil para o lançamento do Jeep Compass, ele apontou que a 

expectativa é de que os negócios comecem enfim a se recuperar a partir de 2017. 

mailto:http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24724/polo-automotivo-jeep-18-meses-depois-como-esta-a-operacao-da-fca


Ainda assim, o ritmo da nova fábrica é bem superior ao de boa parte da indústria, que 
administra ociosidade acima de 50%.  
 

A empresa não revela o volume de produção projetado para 2016, mas aponta que o 
objetivo é acelerar para, em breve, alcançar o patamar de 180 mil carros anuais na 

fábrica, que tem potencial para fazer 250 mil unidades/ano. Atualmente 10% do total 
feito ali é exportado para países da América Latina, com meta de elevar este 

porcentual para 20%.  
 
Vocação para atender a outros mercados não falta. Marchionne assegura que o nível 

de qualidade alcançado na unidade é compatível com o visto nas melhores plantas 
globais. A estratégia é desde o início produzir ali veículos com maior valor agregado, 

enquanto a unidade de Betim (MG) segue responsável pelos carros mais populares da 
marca Fiat.  
 

Nessa toada, os robôs e máquinas da unidade estão longe da ociosidade. Mesmo com 
elevado nível de automação, há 3,1 mil funcionários só na produção da Jeep. A 

empresa já começou a contratar outros 500 colaboradores para dar conta da 
montagem do Compass.  
 

A idade média ali é de 27 anos: a força de trabalho é jovem e foi garimpada e treinada 
em uma região sem qualquer tradição industrial.  

 
“Sobrevoei esta área para decidir sobre o investimento e não tinha absolutamente 
nada aqui. Era só cana de açúcar. Agora temos uma operação completa que é modelo 

dentro dos nossos negócios”, diz Marchionne. 
 

EM BUSCA DE NOVOS FORNECEDORES  
Além dos funcionários da fábrica da Jeep, há outros 5 mil trabalhadores dentro do Polo 
Automotivo na operação dos 16 fornecedores instalados ali.  

 
Cerca de 30% da força de trabalho do empreendimento é feminina, porcentual 

bastante expressivo. Os parceiros instalados dentro da área da planta entregam 41% 
dos componentes necessários para montar os veículos ali.  
 

“São os processos mais estratégicos. Integramos aqui empresas de vários países e 
culturas com o mesmo nível de qualidade. Todos tiveram de mudar mentalidade e 

paradigma”, pontua Alfredo Fernandez, diretor do parque de fornecedores do Polo 
Automotivo Jeep.  
 

Segundo ele, a crise atrapalhou, na verdade, a negociação do segundo supply park 
que a FCA pretende instalar ali. O outro empreendimento ficará fora do terreno do 

Polo Automotivo, a 20 minutos, e servirá para localizar ainda mais a produção. 
“Estamos negociando, mas somos a única montadora instalada na região para quem 

nossos parceiros poderão fornecer.  
 
Com a baixa nas vendas, fica mais difícil chegar a um entendimento”, conta o 

executivo. Mesmo com os desafios, ele espera fechar as parcerias logo para começar 
a construção já em 2017. O acordo é que as empresas se instalem com máquinas 

próprias nos prédios construídos pela FCA.  
 
Até lá a companhia segue gerenciando a complexa - e admirável -logística da unidade, 

com componentes entregues pelos fornecedores do Polo Automotivo em regimes just 
in time (no mesmo dia que serão usados na linha de montagem do carro) e just em 

sequence (meia hora antes de serem montados nos carros). Uma série de outras 
autopeças e sistemas vem ainda de mais longe, do Sul do País e da região da fábrica 
de Betim. 

 



Geração e consumo de energia elétrica caem em setembro 

30/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
Neste mês, a geração de energia elétrica no Brasil caiu 1,8% e o consumo teve queda 

de 1,7% na comparação com o mesmo período de 2015. Os dados preliminares são 
do boletim InfoMercado Semanal, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), coletados entre 1º e 27 de setembro. No mês passado, tanto o consumo 

quanto a geração de energia elétrica no País ficaram praticamente estáveis (+0,1%) 
na comparação com agosto de 2015. 

 
De acordo com a análise, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) 
alcançou 58.934 MW médios este mês, com queda de 6,4% no mercado cativo (ACR), 

no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras de energia, influenciada 
pela migração de clientes cativos para o mercado livre (ACL). Desconsiderando esse 

movimento, a queda seria de 2,1%. 
 
Já no ACL, no qual consumidores compram energia diretamente dos fornecedores, 

houve aumento de 13,6% no consumo, que, sem o registro de novas cargas vindas 
do mercado cativo, apresentaria redução de 0,6%. 

 
Setores 
Dentre os ramos monitorados pela CCEE, incluindo autoprodutores, consumidores 

livres e especiais, os setores que registraram maior aumento no consumo foram os de 
comércio (+61,4%), serviços (+44,1%) e alimentício (+34,7%). O crescimento destes 

setores está vinculado à migração dos consumidores para o mercado livre.  
 
Os setores de extração de minerais metálicos (-20%) e transporte (-2,9%), por sua 

vez, apresentaram redução. Expurgando os efeitos de migração, apenas os segmentos 
de metalurgia e produtos de metais, químico e de saneamento apresentam evolução. 

 
Geração 
Quanto à geração de energia, houve entrega de 60.952 MW médios ao SIN em 

setembro. O destaque foi o crescimento da produção eólica (+58%) com 4.949 MW 
médios.  

 
A geração hidráulica, incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas, alcançou 41.891 

MW médios, montante 0,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. 
A representatividade da fonte foi de 68,7% sobre toda energia gerada no País, índice 
1,7 ponto porcentual superior ao registrado em 2015. 

 
Os dados preliminares apontam queda de 18,5% na produção das usinas térmicas, 

impactada pelo desempenho das usinas a óleo (-63,6%), a gás (-31,8%), 
bicombustível (-27,8%) e carvão mineral (-20,3%). 
 

O boletim também apresenta estimativa de que as usinas hidrelétricas integrantes do 
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) gerem, até a quinta semana operativa de 

setembro, o equivalente a 83,6% de suas garantias físicas ou 42.554 MW médios em 
energia elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, este porcentual foi de 
81,5%. 

 

Atividade da indústria paulista cai 0,6% em agosto ante julho, diz FIESP 

30/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

A produção da indústria paulista caiu 0,6% em agosto comparativamente a julho, 
descontados os efeitos sazonais, segundo o Indicador do Nível de Atividade (INA) 
divulgado nesta quinta-feira, 29, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp). 
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A entidade reportou também revisão feita no dado de julho comparativamente a junho 
de uma queda de 0,6% para um recuo menor, de 0,5%. 
 

Na leitura dos dados originais de agosto comparativamente a julho, sem o expurgo 
dos efeitos sazonais, a atividade fabril paulista recuou 2,3%, segundo o Departamento 

de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp (Depecon). 
 

Quando comparado com agosto do ano passado, o INA mostra uma queda de 7,7%. 
De janeiro a agosto em relação ao mesmo período do ano passado, a produção 
industrial paulista recuou 9,6%, mesma taxa de queda para o período de 12 meses 

até agosto. 
 

Para o fechamento deste ano, a Fiesp projeta queda de 6,4% no nível de atividade da 
indústria, o que, se for confirmado, mostrará uma pequena piora em relação ao ano 
passado, quando o INA caiu 6,2%. 

 
“Este resultado é uma indicação clara de que a recuperação pretendida e anunciada 

ainda não chegou para a indústria paulista. Não vemos sinais de retomada efetiva”, 
afirmou o diretor do Depecon, Paulo Francini. 
 

Indicador Sensor 
A confiança dos empresários industriais paulistas recuou 0,3% na passagem de agosto 

para setembro, para 49,1 pontos, segundo o Indicador Sensor da Fiesp. O indicador 
varia numa escala de zero a 100 pontos. Leituras abaixo de 50 significam diminuição 
das expectativas positivas. 

 
Dos cinco itens que compõem o Sensor, só o estoque registrou alta de 2,7 pontos, 

subindo a 52,9 pontos. As quedas foram registradas por mercado (1,2 ponto), vendas 
(1,8 ponto), emprego (0,9 ponto) e investimento (0,8 ponto). 
 

Meirelles diz que espera recuperação da arrecadação com a retomada da 

economia 

30/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
No dia em que a Receita Federal divulgou uma queda real anual de 10,12% na 

arrecadação de agosto, que foi a pior para o mês desde 2009, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse que existe uma tendência de recuperação desse 

recolhimento, em meio à esperada retomada da economia.  
 
Durante a premiação Estadão Empresas Mais em São Paulo, ele apontou que 

historicamente no Brasil, quando a atividade está acelerando, a arrecadação cresce 
mais do que o Produto Interno Bruto (PIB), mas quando a atividade começa a perder 

força, a arrecadação cai mais do que o PIB. 
 

“Temos perspectiva de crescimento no final desse ano, começo do próximo. As 
estimativas para o PIB em 2017 estão gradualmente sendo cada vez mais elevadas. 
Teremos uma recuperação da arrecadação”, comentou. 

 
Meirelles explicou que a proposta de ajuste do governo tem como centro uma redução 

gradual, mas duradoura dos gastos, e também um aumento de receita temporário via 
privatizações e concessões, além de outros fatores extraordinários. 
 

“No Brasil, nós tivemos várias vezes estratégias de contenção temporária dos gastos, 
inclusive via atraso de pagamentos, corte de investimentos. E também muitas vezes 

com uma elevação permanente de carga tributária. Agora nós não falamos em cortes 
de despesas drásticos e não sustentáveis”, afirmou. 
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O ministro explicou que, a partir de 2011, com a adoção da chamada Nova Matriz 
Econômica, houve uma forte expansão dos gastos públicos, além de limitação de juros 
e controle artificial de preços, com o objetivo de fazer a economia crescer acima do 

seu potencial. “Agora, chegou o momento do ajuste”. 
 

Meirelles afirmou que agora a possibilidade de crescimento da economia brasileira 
começa a se concretizar, mas que para isso se manter é preciso aprovar a PEC dos 

gastos e a reforma da Previdência. “A reforma da Previdência é importante para conter 
despesas e também para melhorar a produtividade”, salientou. 
 

Confiança do comércio do Brasil cai em setembro após série de 4 altas, 

aponta FGV 

30/09/2016 – Fonte: R7 
 
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil interrompeu série de quatro altas 

e recuou em setembro diante da forte piora na avaliação da situação atual, informou 
a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira. 

 
Com queda de 1,7 ponto, o Icon chegou a 80,4 pontos. O Índice da Situação Atual 
(ISA) recuou 3,0 pontos e foi a 69,0 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) 

perdeu 0,4 ponto, chegando a 92,6 pontos. 
 

"A queda pontual da confiança do comércio em setembro caracteriza-se como um 
movimento de acomodação após forte alta no mês anterior.  
 

O quadro traçado pelo setor é de atenuação das taxas negativas de crescimento das 
vendas no trimestre, associado a um cenário de retomada gradual do crescimento ao 

longo dos próximos três a seis meses", destacou o superintendente de estatísticas 
públicas da FGV/IBRE, Aloisio Campelo Jr.  
 

Vale fecha acordo de US$768 mi em venda de ativos para Mitsui 

30/09/2016 – Fonte: R7 

 
A mineradora Vale informou nesta quinta-feira que fechou acordo para receber 768 

milhões de dólares com a venda de participações na mina de carvão de Moatize e no 
Corredor Logístico de Nacala (CLN), em Moçambique, à japonesa Mitsui. 

 
A maior produtora de minério de ferro do mundo, que busca até 2017 reduzir sua 
dívida líquida em 10 bilhões de dólares com medidas como os desinvestimentos, havia 

anunciado o acordo com a companhia japonesa no fim de 2014, mas novos termos do 
negócio só foram fechados agora. 

 
O acerto com a Mitsui no país africano integra uma meta de a companhia obter com 
vendas de ativos de 4 bilhões a 6 bilhões de dólares, no biênio 2016-2017, nos 

chamados "negócios anunciados" --essa nova meta revisada na véspera, aliás, ficou 1 
bilhão de dólares abaixo da projeção divulgada no início do mês. 

 
No acordo revelado nesta quinta-feira, a Vale ainda vê avançadas negociações para 
obter financiamentos de 2,7 bilhões de dólares por meio de project finance para o 

Corredor Logístico de Nacala, que está em "ramp-up" e registrou transporte de 1,655 
milhão de toneladas pela ferrovia no segundo trimestre. 

 
"Continuamos trabalhando no project finance, que aliás está bastante adiantado com 
diversas instituições financeiras internacionais, incluindo bancos japoneses...", disse o 

presidente da Vale, Murilo Ferreira, em vídeo, ao comentar o assunto. 
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Segundo a brasileira, nos termos anunciados nesta quinta-feira, a Mitsui acordou em 
pagar 255 milhões de dólares por 15 por cento da fatia de 95 por cento que a Vale 
tem na mina de carvão de Moatize.  

 
A Mitsui também pagará 348 milhões de dólares por 50 dos 70 por cento de 

participação que a mineradora tem no corredor logístico, que prevê conectar Moatize 
ao porto de Nacala.  

 
Um empréstimo da Mitsui de "longo prazo" para o CLN, de 165 milhões de dólares, 
também está previsto no novo acordo. 

 
No comunicado, a Vale explicou ainda que uma contribuição adicional de até 195 

milhões de dólares pode ser pagos pela Mitsui pela participação na mina, 
condicionados ao atingimento de certas condições, incluindo o desempenho da mina. 
A produção de Moatize foi de 1,251 milhão de toneladas no segundo trimestre de 2016, 

segundo o último relatório de produção da Vale. 
 

FMI diz que reformas duras são necessárias para que Brasil supere a recessão 

30/09/2016 – Fonte: R7 

 
Qualquer diluição das medidas de austeridade fiscal no Congresso Nacional pode 
ameaçar a recuperação gradual do Brasil após dois difíceis anos de recessão, afirmou 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira.  
 

Em conclusões preliminares de sua visita ao Brasil, o FMI recomendou que o país faça 
importantes mudanças, incluindo revisão da fórmula de ajuste anual do salário mínimo 
e tenha como meta um superávit primário equivalente a cerca de 3,5 por cento do 

Produto Interno Bruto ao longo dos próximos 5 anos, para estabilizar a dívida pública 
até 2021.  

 
O FMI elogiou os esforços do governo do presidente Michel Temer equilibrar as contas 
com a Proposta de Emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos 

públicos, assim como o plano para enviar uma proposta de reforma da Previdência, 
com a imposição de uma idade mínima para aposentadoria. 

 

Estados avaliam cobrar impostos sobre bens e recursos repatriados 

30/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 

Não é só o governo federal que está de olho na Lei de Repatriação para melhorar seu 

caixa. Estados também estão estudando tributar esses recursos para aumentar sua 
arrecadação —especialmente em meio à crise fiscal que muitos enfrentam.  

 
Segundo a lei, brasileiros com dinheiro ou bens não declarados no exterior podem 
regularizá-los se pagarem 15% de Imposto de Renda e 15% de multa sobre o valor 

mantido fora do país, desde que sua origem seja lícita. Até agora, R$ 7 bilhões foram 
declarados dessa forma.  

 
A regra não vale, porém, para impostos estaduais e municipais. De acordo com a 
Receita Federal, "a lei federal alcança somente os tributos federais", e portanto 
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"tributos estaduais e municipais podem incidir sobre operações relacionadas aos bens 
objeto de regularização".  
 

Dentre os impostos que podem ser cobrados, o principal é o ITCMD (Imposto sobre 
Transmissão "Causa Mortis" e Doação), recolhido pelos Estados, afirmam advogados.  

O tributo incide sobre heranças e doações e cada Estado define suas alíquotas. Em 
São Paulo, esse valor é de 4% e, no Rio, de 4,5% a 5%.  

 
Um montante significativo dos recursos repatriados deve se encaixar nessa situação, 
diz Fábio Nieves, sócio do WFaria Advogados. "Transferência de quotas de empresas, 

por exemplo, é uma operação muito comum e é fato gerador de ITCMD", afirma.  
 

Questionadas pela Folha, as secretarias da Fazenda de São Paulo e Bahia afirmaram 
que os Estados podem cobrar ITCMD sobre os recursos repatriados. O Rio está 
"estudando o tema" e o Paraná está "acompanhando", de acordo com as suas 

secretarias.  
 

"Eu não tenho dúvida que, por causa da situação fiscal dos Estados, eles vão tentar 
buscar essa potencial receita", afirma Ana Utumi, sócia do TozziniFreire Advogados.  
 

O primeiro problema para isso ser feito, segundo advogados, é como os Estados 
conseguirão descobrir que o valor repatriado é fruto de herança ou doação. Pela lei, a 

Receita Federal não pode compartilhar a declaração de regularização com os fiscos 
estaduais, diz Luiz Bichara, sócio do Bichara Advogados.  
 

Por outro lado, o contribuinte que regularizar sua situação vai ter que retificar sua 
declaração de Imposto de Renda de 2014 —informação à qual os Estados têm acesso.  

Há uma discussão entre advogados se será necessário revelar a origem do valor 
repatriado na declaração. Caso não seja, os Estados terão que fiscalizar por outras 
vias.  

 
Confirmada a origem, podem cobrar não só o ITCMD como também multa e juros.  

A autuação do contribuinte, porém, deve acontecer até cinco anos após a transmissão 
da herança ou a doação. Passado esse período, o Estado não pode tributá-lo.  
 

Um terceiro problema é a legalidade da prática. Desde 2014, tramita no Supremo 
Tribunal Federal um recurso extraordinário sobre a constitucionalidade de São Paulo 

cobrar ITCMD sobre um bem herdado na Itália por uma residente no Estado.  
 
Com a repatriação de recursos, a pressão para que o STF decida sobre o tema deve 

crescer, dizem advogados.  
 

Rio de Janeiro concede licença de operação para usina siderúrgica CSA 

30/09/2016 – Fonte: DCI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Alvo de inúmeras disputas judiciais, unidade controlada pela alemã 
ThyssenKrupp operava desde 2010 apenas com pré-autorização; MP-Rj 

tentou em julho impedir concessão de licença 
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A usina siderúrgica CSA recebeu licença de operação de órgãos ambientais do Rio de 
Janeiro, seis anos depois da empresa ter iniciado atividade na capital fluminense e 
após inúmeras disputas judiciais. 

 
A concessão da licença foi publicada no Diário Oficial do Estado, liberando a usina com 

capacidade para 5 milhões de toneladas de placas de aço por ano funcionar em 
conjunto com uma termelétrica. 

 
A usina, controlada pelo conglomerado alemão ThyssenKrupp, começou a operar em 
2010 e desde então estava funcionando apenas com licença de instalação (LI) e 

autorização para pré-operação. 
 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro chegou abrir uma ação no final de 
julho deste ano para tentar impedir a concessão da licença de operação sem que novas 
análises de impacto ambiental fossem feitas. 


