
 

06 DE OUTUBRO DE 2016 

 Quinta-feira 

 INDÚSTRIAS TENTAM ADIAR E SIMPLIFICAR O BLOCO K 

 "BLOCO K" É AMEAÇA AO SIGILO INDUSTRIAL 

 INOVAÇÃO E SEGURANÇA VIRAM FERRAMENTAS PARA AUMENTAR PRODUTIVIDADE 

EM MEIO À CRISE 

 EMBRAER TERÁ NOVO PLANO DE DEMISSÃO 

 PELO TERCEIRO DIA, METALÚRGICOS DA VOLVO PARALISAM PRODUÇÃO NA CIC 

 GM MANTÉM LIDERANÇA ENTRE MARCAS DE CARRO MAIS VENDIDAS NO BRASIL, 

DIZ FENABRAVE 

 A VESPA VOLTOU! FAMOSA MOTONETA SERÁ VENDIDA NO BRASIL APÓS QUASE 30 

ANOS 

 BANCOS MELHORAM PROPOSTA DE REAJUSTE NO 30º DIA DE GREVE, MAS AINDA 

SEM CHEGAR À INFLAÇÃO 

 BANCOS PROPÕEM REAJUSTE DE 8% E GREVE DOS BANCÁRIOS PODE ACABAR 

NESTA QUINTA 

 GREVE DOS BANCÁRIOS MULTIPLICA PROBLEMAS 

 CRISE FECHOU MAIS DE MIL CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 

 FENABRAVE PREVÊ QUE SEGMENTO DE CARROS DE PASSEIO DEVE SER ÚLTIMO A 

SAIR DA CRISE 

 MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS TERÃO R$ 30 BILHÕES EM LINHAS DE CRÉDITO 

 PREVI QUER INVESTIR EM FATIAS MENORES DE EMPRESAS 

 FMI: PIORA FISCAL DO BRASIL REDUZ CAPACIDADE DO GOVERNO DE AJUDAR 

EMPRESAS 

 BRASIL TEM DE DEIXAR EMPRESAS RUINS QUEBRAREM, DIZ INSPER 

 FMI: BRASIL TEM US$ 51 BILHÕES DE DÍVIDA CORPORATIVA EM ‘COMPANHIAS 

FRACAS’ 

 PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL BATEM RECORDE EM SETEMBRO, DIZ SERASA 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO SOBE 3,5 PONTOS EM SETEMBRO ANTE 

AGOSTO, DIZ FGV 

 BRASILEIRO ESTÁ MAIS INFORMADO SOBRE PAGAMENTO DE TRIBUTO 
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 GOVERNO ESTIMA ECONOMIA DE R$ 147,5 MILHÕES COM INÍCIO DO HORÁRIO DE 

VERÃO 

 CSN VÊ VALOR DE UNIDADE DE MINERAÇÃO ENTRE US$30 BI E US$35 BI, DIZ 

FONTE 

 CONCENTRAÇÃO DE RENDA CRESCE E BRASILEIROS MAIS RICOS SUPERAM 74 MIL 

 FMI MANTÉM PROJEÇÃO DE QUE BRASIL SÓ ATINGIRÁ SUPERÁVIT PRIMÁRIO EM 

2020 

 ESTOQUE DE CAMINHÕES JÁ CHEGA A 85 DIAS 

 CONTINENTAL NACIONALIZA BANDAS DE RODAGEM 

 VOLKSWAGEN PUXOU VENDAS DE VEÍCULOS PARA BAIXO 

 CONSUMO DE ASFALTO CRESCE 7%, MAS O SETOR NÃO SE RECUPERA DE QUEDA DE 

2015 

 TEMER APELA A EMPRESÁRIOS PARA PRESSIONAR CONGRESSO E APROVAR TETO 

 POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, USIMINAS TERÁ NOVA TROCA DE PRESIDENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

Indústrias tentam adiar e simplificar o Bloco K 

06/10/2016 – Fonte: Valor Econômico 

 
As indústrias, por meio de suas federações estaduais, estão em contato com as 

respectivas secretarias da Fazenda para tentar adiar, mais uma vez, a exigência do 
Bloco K do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) – plataforma eletrônica que 

levará aos Fiscos estaduais e federal, em tempo real, informações sobre 
movimentações de insumos em estoque.  
 

Defendem ainda uma simplificação do sistema, que custará caro para as empresas. 
“Não sairá por menos de R$ 10 milhões”, afirma o presidente da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo. 
 
Os setores de bebidas e fumo serão os primeiros a ter que cumprir a obrigação, a 

partir de dezembro. Em janeiro vence o prazo para as empresas com faturamento 
anual igual ou superior a R$ 300 milhões. 

O Bloco K preocupa o empresariado, que também negocia com a Receita Federal. 
Segundo eles, cada empresa terá que desenvolver um sistema que “converse” com o 
Sped e, em caso de problemas no fluxo de informações, haveria risco de multa. “A 

CÂMBIO 

EM 06/10/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,224 3,224 

Euro 3,597 3,598 
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multa pode ser de R$ 500 a R$ 1,5 mil por item. Imagine quantos itens tem um veículo 
e quanto isso pode representar”, diz Campagnolo. 
 

Mas o maior temor dos empresários é a possibilidade de acesso a segredos industriais 
por concorrentes. “Se a empresa terá que informar, por exemplo, quantos gramas de 

cada componente químico usa para fabricar determinada quantidade de perfume, vai 
revelar sua fórmula secreta”, afirma Campagnolo. “A empresa investe alto em 

inovação e terá que deixar esses dados em sistemas que, por mais seguros que 
pareçam, sempre podem ser violados. Hackers já chegaram à Casa Branca.” 
 

A movimentação para tentar adiar os prazos intensificou-se na semana passada. Em 
reunião realizada na Confederação Nacional da Indústria (CNI), ficou decidido que as 

federações levariam novamente os pleitos das empresas aos respectivos Fiscos 
estaduais.  
 

O Bloco K começaria a valer em 1º de janeiro deste ano, mas a pressão das federações 
levou ao adiamento. A Fiep encontrará o secretário da Fazenda do Paraná, Mauro 

Ricardo Machado Costa, para debater o assunto, no próximo dia 13. 
 
Segundo Flávio Castelo Branco, gerente-executivo da Unidade de Política Econômica 

da CNI, a discussão judicial é sempre uma alternativa, mas não no momento. “Estamos 
em conversa com a Receita e esperamos chegar a um formato mais aceitável, que 

exija menos detalhes e cause menos risco de autuação fiscal e de quebra de sigilo 
industrial”, diz. “Além disso, o custo é alto por exigir mais pessoas e tempo, o que 
reduz a competitividade.” 

 
As empresas querem que as propostas sejam apresentadas à Comissão Técnica 

Permanente do ICMS (Cotepe) do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
em reunião marcada para este mês. “Discutimos um formato simplificado para levar 
ao Confaz, deixando a adesão de alguns setores mais sensíveis mais para frente”, 

afirma Hélcio Honda, diretor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). 

 
Para a entidade, segundo Honda, não faz sentido gastar com um sistema de 
acompanhamento de estoque que já existe nas empresas apenas para cumprir as 

exigências da Receita. “E não há como ter um compliance e, ao mesmo tempo, esse 
alto risco de violação do sigilo industrial. Se a Coca-Cola fizesse aqui o seu xarope, 

que é seu grande segredo, pensaria se ainda valeria a pena produzir no país”, diz. 
 
Advogado tributarista, Honda afirma que o custo das obrigações acessórias brasileiras, 

para enviar dados aos Fiscos, como o Bloco K, é alarmante. “Elas já gastam mais com 
isso do que com a obrigação principal, que é pagar os tributos. Em um momento em 

que as empresas estão se reinventando para sobreviver, é uma falta de bom senso”, 
afirma. 

 
A Fiesp mantém conversas com a Secretaria da Fazenda de São Paulo sobre o Bloco K 
desde a criação da ferramenta. Segundo a Fazenda paulista, “diversas alterações já 

estão sendo implementadas para simplificar o Bloco K, garantindo a adesão aos 
controles existentes na indústria, e para que o início da obrigatoriedade não impacte 

contribuintes de médio e pequeno portes”. 
 
A Receita Federal também diz que já implantou simplificações, mas afirma que o prazo 

não será adiado.  
 

“Está-se, em conjunto com as empresas e associações representativas, adequando o 
processo de prestação de informações para garantir adequado controle tributário, sem 
imposição de ônus desarrazoado aos declarantes”, diz o órgão por meio de nota. 

 



Há, porém, companhias do setor de bebidas já preparadas para cumprir a obrigação. 
Segundo Rodrigo Marcon, CEO da Cini Bebidas, empresa de médio porte que fatura 
R$ 70 milhões por ano, os softwares estão preparados, bastando pequenas 

adaptações. “Mas esperamos que o Bloco K substitua o Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe), que cobra hoje taxa fixa por unidade produzida de R$ 

0,03”, diz. 
 

"Bloco K" é ameaça ao sigilo industrial 

06/10/2016 – Fonte: Valor Econômico 

 
As indústrias, por meio de suas federações estaduais, estão em contato com 
secretarias da Fazenda para tentar adiar a exigência do Bloco K do Sistema Público de 

Escrituração Digital (Sped) - plataforma eletrônica que levará ao Fisco, em tempo real, 
informações sobre insumos em estoque. 

 
Em janeiro, vence o prazo para que as empresas com receita anual igual ou superior 
a R$ 300 milhões adotem o sistema, com custo de pelo menos R$ 10 milhões. O maior 

temor dos empresários é a violação de segredo industrial.  
 

Se a empresa terá que informar, por exemplo, quantos gramas de cada componente 
químico usa para fabricar certa quantidade de perfume, vai revelar para o Fisco sua 
fórmula, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson 

Campagnolo. 
 

Inovação e segurança viram ferramentas para aumentar produtividade em 

meio à crise 

06/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Investimentos em melhorias de práticas e processos podem reduzir custos e 

tornar empresas mais produtivas mesmo em momentos conturbados 
 

 
 
As marcas da crise ainda estão presentes. Porém, mesmo com a redução de 4,26% 

nas vendas registrada pela indústria paranaense entre os meses de janeiro e julho de 
2016 em relação ao mesmo período do ano passado, o cenário não é de completo 

pessimismo.  
 

Os números apresentados pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) 
preocupam, mas há quem veja o atual momento como oportunidade para realizar 
mudanças e aumentar a produtividade. 

 
E não se tratam de medidas drásticas, mas de investimentos em inovação e cuidados 

com a segurança e saúde de funcionários que fazem com que a companhia renda mais. 
Como explica o superintendente do Sesi e IEL no Paraná e diretor regional do Senai, 
José Antonio Fares, são práticas de melhoria e otimização de processos que podem 

ajudar os resultados das empresas de maneira significativa. “É enxergar onde é 
possível fazer mais com menos”, aponta. 
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A preocupação com a produtividade é óbvia. Dos 18 setores da indústria que atuam 
no estado, apenas três cresceram nos sete primeiros meses de 2016 em comparação 
ao mesmo recorte de 2015. E somente um deles — alimentos e bebidas — corresponde 

a um dos gêneros de maior participação na economia paranaense. 
 

Para o gerente de inovação e Alianças Estratégicas do Senai, Luiz Carlos Ferracin, 
otimizar os processos é um dos caminhos mais eficientes e acessíveis para essa 

retomada, visto que isso nem sempre exige grandes gastos. “Não é preciso comprar 
uma nova máquina para ganhar em produtividade. Às vezes, é treinar melhor seu 
funcionário, diminuir o tempo de produção ou mudar o layout da fábrica. Tudo está 

ligado à inovação”, explica. 
 

Foi nessa ideia que a Cisco Skate apostou. Especializada em peças para skates, a 
empresa construiu uma pista nos fundos da sua fábrica para testar seus produtos. E 
os resultados foram imediatos.  

 
“Antes, era preciso cerca de 15 dias para termos um retorno sobre o que produzimos. 

Com a pista, esse tempo foi reduzido para, no máximo, dois dias”, explica o sócio-
diretor Antônio Portes. Para ele, o ambiente controlado deu à Cisco muito mais 
eficiência na hora de identificar e corrigir problemas. 

 
Segundo Portes, a preocupação com inovar e encontrar novas soluções é algo que está 

no DNA da empresa, pois ela já nasceu trabalhando em parceria com institutos de 
tecnologia, como o próprio Senai. E a pista é apenas uma das ações voltadas para 
essas melhorias. Além dela, a Cisco ainda trabalha no desenvolvimento de peças que 

sejam, ao mesmo tempo, mais resistentes e baratas.  
 

“São essas inovações que nos mantêm em pé, além de oferecer um grande 
diferencial”, conta o diretor, que não vê na crise uma razão para cortar investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento. “A gente nasceu com essa preocupação em inovar, 

então nunca pensamos nisso como um gasto. É uma rotina a se exercitar”.  
 

Performance na indústria 

 
Dados gerais  

 



1% é o nível de absenteísmo na indústria paranaense  
 
Cuidando dos seus 

A atenção à segurança e saúde é outro ponto que pode ajudar no aumento da 
produtividade. São cuidados simples e que evitam gastos desnecessários ou perda de 

eficiência. Para José Antonio Fares, o descuido com essas questões alimenta um ciclo 
vicioso no qual a empresa pode se ver refém.  

 
“Algumas pequenas indústrias chegam a ficar inadimplentes por conta das más 
condições de trabalho. São situações que geram acidentes, afastamento, absenteísmo 

e reclamatórias trabalhistas. No fim, o impacto é muito grande”. 
 

Algumas pequenas indústrias chegam a ficar inadimplentes por conta das más 
condições de trabalho 
 

José Antonio Fares superintendente do Sesi e IEL no Paraná e diretor regional do Senai  
Esse absenteísmo é um dos principais vilões do desempenho, pois aponta o percentual 

de horas de trabalho perdidas por faltas e afastamentos causados por doenças e 
acidentes de trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos, o 

absenteísmo custou 1% do tempo trabalhado pela indústria paranaense em 2014.  
 
A negligência com segurança e saúde colocou ainda o Brasil na 4ª posição do ranking 

mundial de acidentes elencado pela Organização Internacional do Trabalho, atrás 
apenas de China, Índia e Indonésia. Mais do que isso, o anuário estatístico da 

Previdência Social mostrou que, em 2014, o país registrou 704 mil ocorrências, sendo 
52,4 mil apenas no Paraná. 
 

De acordo com o superintendente, o maior erro cometido pelas empresas é não 
valorizar a informação sobre o assunto junto a seus colaboradores. E foi exatamente 

essa a estratégia adotada pela Kuhn Montana para reverter seus índices.  
 
De acordo com a gerente de Recursos Humanos e segurança no trabalho, Isabel 

Bastos, foi realizada uma grande campanha de comunicação e de treinamento que 
resultou na queda drástica dos acidentes registrados. 

 
Segundo a gerente, os afastamentos caíram pela metade nos últimos dois anos. “Ainda 
que seja difícil medir o retorno desses investimentos por causa da crise, não há dúvidas 

de que o ganho foi grande em termos de produtividade e na redução de gastos 
desnecessários”, explica. 

 

Embraer terá novo plano de demissão 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Embraer abrirá, a partir desta quinta-feira, 6, inscrições para um novo Programa de 
Demissões Voluntárias (PDV). A nova etapa desse programa será voltada para alguns 
setores específicos da companhia, como engenheiros, técnicos de nível médio e 

secretários.  
 

De acordo com comunicado da companhia, a medida atende a solicitação de alguns 
sindicatos, que informaram ainda haver empregados interessados em aderir ao plano. 
O período de inscrições termina em 11 de outubro – as solicitações serão analisadas 

nos dias 13 e 14. O desligamento dos funcionários ocorrerá a partir do dia 17.  
 

“O novo PDV vai também contribuir para a continuidade do ajuste necessário das 
operações da empresa em função da retração da demanda do mercado aeroespacial 
global”, informou a Embraer, em comunicado. O plano de incentivo será o mesmo do 

concluído em setembro.  
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Demissões  
No primeiro PDV, 1.463 empregados tiveram suas inscrições aceitas, de um total de 
1.470 cadastrados. O funcionário terá direito à indenização de 40% do salário nominal 

proporcional ao tempo de empresa, seis meses adicionais de plano de saúde e 
odontológico, além de apoio em programas de palestras e workshops de qualificação 

profissional.  
 

Um dos objetivos do plano é gerar uma economia de cerca de US$ 200 milhões. O 
valor estimado como meta de economia é o mesmo montante provisionado pela 
Embraer no segundo trimestre, relacionado à investigação nos Estados Unidos sobre 

alegação de “não conformidade” com o a lei americana anticorrupção (FCPA, na sigla 
em inglês).  

 
No segundo trimestre, a Embraer registrou prejuízo líquido de R$ 337,3 milhões, 
revertendo resultado positivo, de R$ 399,6 milhões, obtido no mesmo período de 

2015. A companhia havia cortado estimativas para entregas de aviões executivos 
neste ano para 70 a 80 aviões aeronaves leves (contra 75 a 85 anteriormente) e 35 a 

45 (contra 40 a 50 na última projeção) para aviões grandes.  
 
Com isso, a projeção para receita líquida em 2016 da divisão responsável pela área 

foi reduzida para o intervalo de US$ 1,6 bilhão a US$ 1,75 bilhão, ante previsão 
anterior de US$ 1,75 bilhão a US$ 1,9 bilhão.  

 
Segundo a companhia, os sindicatos paulistas dos engenheiros (Seesp), das 
secretárias e secretários (Sinsesp) e dos técnicos de nível médio (Sintec) já aprovaram 

o novo PDV. A Embraer afirma que os três sindicatos representam 50% dos 
empregados.  

 
O plano, porém, não tem apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, 
que já tinha sido contrário ao primeiro programa, considerando que as demissões “são 

desnecessárias e fruto da política da desnacionalização da Embraer e do envolvimento 
da empresa num caso de corrupção”. 

 

Pelo terceiro dia, metalúrgicos da Volvo paralisam produção na CIC 

06/10/2016 – Fonte: Bem Paraná 

  
Pelo terceiro dia consecutivo, os metalúrgicos da Volvo paralisam a produção da fábrica 

da Cidade Industrial de Curitiba. A categoria reivindica uma reposição salarial baseada 
em 100% do INPC, o índice nacional de preços ao consumidor. 
 

Sem avanço nas negociações com a empresa, os metalúrgicos da Volvo, da fábrica da 
CIC, entraram hoje no terceiro dia seguido de paralisação.  

 
A decisão de manter a produção parada foi tomada em assembleia, na manhã de hoje. 
A categoria protesta por um aumento salarial que corresponda à reposição da inflação. 

 
Segundo Nelson de Souza, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 

Curitiba, a Volvo estaria oferecendo apenas metade da inflação do período medida 
pelo INPC, o índice nacional de preços ao consumidor.  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/468380/pelo-terceiro-dia-metalurgicos-da-volvo-paralisam-producao-na-cic


Os trabalhadores entendem que o índice significa perda salarial e pedem 100% do 
INPC. Como forma de protesto, eles decidiram paralisar a produção da fábrica até, 
pelo menos, a próxima segunda-feira. 

 
A fábrica da Volvo na CIC emprega cerca de 3.200 trabalhadores, sendo 1.800 da 

produção. Antes da paralisação, a produção diária estava em 35 caminhões pesados, 
12 médios e cinco ônibus, de acordo com o sindicato.  

 
Os 180 trabalhadores do centro de distribuição de peças da Volvo, em São José dos 
Pinhais, também estão parados. Ali, o protesto começou na segunda-feira. 

 
O sindicato afirmou que está aberto para negociar uma solução que não seja 

prejudicial nem para os trabalhadores, e nem para a empresa. Até o parcelamento do 
reajuste salarial não está descartado. Mas, por enquanto, não foi marcada uma nova 
mesa de negociação com a direção da Volvo. 

 
A Volvo informou que lamenta a paralisação, realizada num momento difícil da 

economia brasileira e do setor de transportes. A empresa afirmou que essa é a pior 
crise que enfrenta desde que se instalou no país. Por isso, dentro desse cenário, só há 
condições de oferecer um aumento salarial de 50% do INPC. 

 
Segundo a montadora, quando o mercado estava bom, os ganhos sempre foram 

compartilhados com os funcionários. Nos últimos dez anos, o aumento real concedido 
aos trabalhadores chegou a 40%.  
 

A Volvo disse que oferece salários e benefícios acima da média do mercado. Porém, 
desde o ano passado, as vendas despencaram cerca de 70%, o que inviabiliza um 

aumento salarial maior em 2016. 
 

GM mantém liderança entre marcas de carro mais vendidas no Brasil, diz 
Fenabrave 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
Fabricante do Onix – o modelo mais vendido no País desde 2015-, a General Motors 
(GM) está mais perto de quebrar uma sequência de 14 anos de liderança da Fiat no 

ranking das montadoras que mais emplacam carros no mercado brasileiro.  
 

Os números divulgados nesta quarta-feira, 5, pela Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de 
veículos, mostram uma distância superior a 22 mil carros da GM em relação à marca 

italiana no resultado dos nove primeiros meses do ano.  
 

Em participação de mercado, a montadora norte-americana tem 16,9% do total de 
carros de passeio e utilitários leves comercializados no Brasil, enquanto a Fiat, agora 

vice-líder, responde por 15,4%, seguida, à boa distância, pela Volkswagen (12,3%).  
 
Também houve mudança na disputa pela quarta colocação no ranking, historicamente 

ocupado pela Ford, mas que agora está com a Hyundai, marca de 10% dos carros 
comprados pelos brasileiros neste ano.  

 
O desempenho é puxado pelo HB20, a opção de entrada da montadora coreana que 
só fica atrás do Onix entre os modelos mais comprados pelos brasileiros.  

 
Quarta colocada até o ano passado, a Ford, com participação de mercado de 9%, caiu 

para a sexta posição na lista em 2016, ficando atrás não apenas da Hyundai, mas 
também da Toyota, quinta colocada com 9,2%. 
 

mailto:http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/gm-mantem-lideranca-entre-marcas-de-carro-mais-vendidas-no-brasil-diz-fenabrave/
mailto:http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/gm-mantem-lideranca-entre-marcas-de-carro-mais-vendidas-no-brasil-diz-fenabrave/


A Vespa voltou! Famosa motoneta será vendida no Brasil após quase 30 anos 

06/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Modelo poderá ser adquirido a partir do próximo dia 10. Serão quatro versões 

com motores de 125,150 e 300 cc. Curitiba está entre as possíveis cidades a 
receber as lojas-conceito da marca 

 
   

A icônica Vespa, precursora do conceito scooter, completa 70 anos em 2016 
anunciando o seu retorno ao mercado brasileiro.Feito pela italiana Piaggio, o modelo 

volta a ser comercializada oficialmente por aqui após quase 30 anos - na década de 
1980, chegou a ser fabricada no Polo Industrial de Manaus. 
 

Atualizada, a Vespa mantém a mesma praticidade e charme para o uso na cidade. 
Atributos que a tornaram um sucesso em todo o mundo. 

 
O responsável pela nova fase do veículo em solo nacional é grupo de investidores Asset 
Beclley, da Itália, que confirmou o início das vendas na segunda-feira (10). Por 

enquanto, a compra poderá ser feita apenas pelo site www.vespabrasil.com.br. 
 

Serão 1 mil unidades disponíveis de uma série especial da Primavera 150, de 150 cc, 
de 12,9 cv, com direito a logotipo exclusivo, placa numerada para o proprietário e 
pintura alusiva à Itália na lateral.  

 
Linha Vespa  

Vespa Primavera  
No dia 22 de outubro o modelo então chegará às lojas, com a inauguração das duas 
primeiras concessionárias, chamadas de boutique pela Piaggio. Uma ficará no shopping 

JK, na Zona Sul de São Paulo, e a outra no shopping Iguatemi, em Campinas (SP).  
 

A primeira loja de rua virá em novembro, também em São Paulo. Até o fim do ano 
serão 8 pontos de venda; em 2017, subirá para 18, chegando a 40 em 2018. Curitiba 
é uma das praças que faz parte dos planos da empresa italiana para receber uma das 

lojas-conceito. 
 

“A Vespa é um produto ícone, sofisticado, fashion, com o legítimo design 
italiano, capaz de proporcionar experiências únicas” -Longino 

Morawski, presidente da Piaggio do Brasil  
 

Diferentes versões 
A partir do próximo mês, a Vespa será oferecida em quatro versões, todas com 
motores de 4 tempos. A de entrada Primavera 125, que se destaca por fazer uma 

releitura do homônimo exemplar de 1968.  
 

O motor de 125 cc rende 10,7 cv, que possibilita atingir a velocidade máxima de 95 
km/k. As rodas têm 11 polegadas. 
 

Logo acima estará a Sprint 150, com a mesma mecânica da Primavera 150, porém 
com rodas aro 12 e visual próprio. Na sequência vem a GTS 300, a mais potente da 
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linha (300 cc), que traz um único motor de refrigeração líquida capaz de gerar 22 cv, 
além do controle de tração.  
 

Caberá à 946 Armani o papel de modelo imagem da marca. Trará detalhes retrô 
alusivos aos 70 anos de Vespa e aos 40 anos da famosa grife de roupas. A pintura em 

verde militar contrapõe ao assento marrom, destacando o veículo. Seu motor é o 
mesmo 125 do Primavera. 

 
Toda a gama virá de série com injeção eletrônica, freios a disco com ABS e câmbio 
automático CVT.  

 
Com exceção à 946 Emporio, nas demais configurações o cliente poderá escolher a 

cor da carroceria e do assento e também uma lista de acessórios, que inclui roupas e 
objetos da Vespa. 
 

Os preços serão divulgados no próximo domingo (9), mas considerando a carga 
tributária de importação e o preço da Vespa em outros mercados os valores devem 

girar entre R$ 20 mil (versão de entrada) e R$ 40 mil (a topo de linha). Lembrando 
que o modelo desembarca no Brasil com status de scooter premium. 
 

 
Curitiba está entre as praças estudadas pela Piaggio do Brasil para receber uma das 

lojas-conceito da marca.Piaggio/Divulgação  

 
Curitiba está entre as praças estudadas pela Piaggio do Brasil para receber uma das 
lojas-conceito da marca.Piaggio/Divulgação  
 

Conceito de boutique motiva otimismo nas vendas 
A Piaggio do Brasil estima emplacar perto de 2 mil unidades da Vespa até o fim deste 

ano. Em 2017, a entrega chegaria a 12 mil exemplares.  
 
Em 2018, está prevista a construção de uma fábrica em Manaus, com capacidade de 

produção de 35 mil exemplares. De lá também sairiam outras marcas do grupo 
Piaggio, como Aprilia, Moto Guzzi e a própria Piaggio. 

 
Segundo o presidente da empresa, Longino Morawski, os números otimistas estão 
amparados ao apelo icônico da Vespa e também pelo conceito de boutique para a 

venda da motoneta.  
 



Segundo o executivo, a proposta do projeto é oferecer ao cliente um espaço moderno 
e encantador, com um ambiente charmoso e elegante. “Sempre teremos um barista, 
pronto para retirar um café”, disse Morawski, ex-CEO da Harley-Davidson no Brasil. 

 
Scooter em alta 

Outro fator que motiva a empresa italiana é o momento favorável do segmento de 
scooter e motoneta. Em 2009 ele representava 18% das motocicletas que vendidas 

no país e no ano passado saltou para 30%. Morawsk afirmou que o setor assiste à 
ascensão de um novo cliente, que procura soluções de mobilidade urbana. 
 

“E o scooter é uma boa solução dentre os veículos automotores”, ressaltou, citando 
cidades europeias como exemplo, onde este tipo de veículo tomou conta das ruas. Ele 

diz acreditar que nos próximos anos o segmento de scooter e motonetas ultrapassará 
o de modelos street ou City - hoje liderado pelo Honda CG 160. 
 

 
Primeiro modelo produzido em 1946.  
 

Fenômeno mundial surgiu no pós-guerra 
A scooter Vespa foi lançada em 1946, na cidade de Pontedera, na Itália, pelo 
empresário Enrico Piaggio. A ideia dele foi criar um meio de transporte fácil e barato 

de usar após a Segunda Guerra Mundial.  
 

Ele encomendou o projeto ao engenheiro aeroespecial Corradino D’Ascanio, que 
revolucionou à época ao colocar o motor na roda traseira, eliminando a correia e óleo. 
Já para a roda dianteira, ele adotou um mecanismo articulado, similar a um trem de 

pouso de um avião. 
 

Reza a lenda que ao ver o protótipo Piaggio teria dito: “Bela, parece uma vespa“, 
referindo-se ao desenho da frente do veículo, com as guias do retrovisor formando 
duas antenas, similares as do inseto.  

 
Outra explicação para o nome estaria relacionado ao som vibrante do motor, que mais 

parecia a de uma vespa e teria encantando o empresário. O modelo virou um 
fenômeno mundial, marcando várias gerações de usuários. São mais de 15 milhões de 
exemplares vendidos. A Vespa já foi negociada no Brasil nos anos 80, por meio de 

uma parceria da Piaggio com a fabricante de bicicletas Caloi.  
 

Bancos melhoram proposta de reajuste no 30º dia de greve, mas ainda sem 

chegar à inflação 

06/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Sindicalistas pediram intervalo na reunião para avaliar nova oferta, que ainda não 

cobre as perdas inflacionárias dos trabalhadores no período da data-base 
 

Os bancos formalizaram nova proposta aos bancários nesta quarta-feira, 30º dia de 
greve da categoria. A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) elevou de 7% para 
8% a oferta de reajuste salarial, manteve o abono em R$ 3,5 mil, e propôs ainda 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/bancos-melhoram-proposta-de-reajuste-no-30-dia-de-greve-mas-ainda-sem-chegar-a-inflacao-c4x12hcmmua0x2kocp8j8jrv4
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/bancos-melhoram-proposta-de-reajuste-no-30-dia-de-greve-mas-ainda-sem-chegar-a-inflacao-c4x12hcmmua0x2kocp8j8jrv4


reajuste de 15% no vale-alimentação, 10% no vale-refeição, 10% no auxílio creche-
babá. A categoria pleiteia 14,78% de reajuste nos salários. 
 

Os bancários pediram um intervalo na rodada de negociação para avaliar a proposta. 
A Fenaban também elevou de 0,5% para 1% o aumento real proposto para 2017. 

 
A reunião começou por volta das 17h30 e este foi o décimo encontro entre bancos e 

trabalhadores desde o início da campanha salarial. A última rodada ocorreu durante 
os dias 27 e 28 de setembro, com a proposta de reajuste 7% e abono de R$ 3,5 mil, 
além de aumento real de 0,5% para 2017. A proposta foi rejeitada a mesa de 

negociação pela categoria, que pleiteia 14,78% de reajuste. 
 

Greve dos bancários completa um mês com 56% de adesão 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A greve teve início no dia 5 de setembro, quando os sindicatos dos bancários de todo 
o país chegaram a um impasse nas negociações de reajuste salarial com a Federação 
Nacional de Bancos (Fenaban).  

 
Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 14,78%, sendo 5% de aumento real 

e 9,31% de correção da inflação; participação nos lucros e resultados correspondente 
a três salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; vales-alimentação e 
refeição; auxílio-educação; 13ª cesta básica e auxílio-creche/babá no valor do salário 

mínimo nacional (R$ 880) e 14º salário. 
 

Os bancários entregaram a pauta de reivindicações no dia 9 de agosto. A data-base 
da categoria é 1º de setembro e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) tem validade 
nacional. Em todo o país, a categoria soma cerca de 512 mil pessoas. 

 
Prejuízos aos clientes 

Apesar de os bancos oferecerem atendimento eletrônico para quase todos os tipo de 
transações, algumas operações acabam sendo prejudicadas no período de greve, 
especialmente nas instituições públicas. Quem não tem conta na Caixa, por exemplo, 

tem mais dificuldade para receber benefícios como FGTS e seguro-desemprego. 
 

Pessoas que já têm conta na Caixa terão o valor do seguro-desemprego depositado.  
 

Aqueles que não possuem conta, mas têm o cartão do cidadão podem sacar o benefício 
nas casas lotéricas. Já o FGTS só pode ser recebido nas loterias por portadores do 
cartão do cidadão se o valor for de até R$ 1.500. Acima disso, a pessoa precisa se 

dirigir a uma agência da Caixa. E, neste caso, o atendimento fica sujeito à 
disponibilidade em tempos de greve. 

 

Bancos propõem reajuste de 8% e greve dos bancários pode acabar nesta 

quinta 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Após 31 dias de paralisação, a greve dos bancários pode acabar nesta quinta-feira, 6. 
Em reunião com a categoria na noite desta quarta-feira (5), a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) propôs aos trabalhadores um reajuste nominal de 8% nos salários 
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e abono de R$ 3,5 mil. Os empregados vão se reunir às 17h desta quinta, em 
assembleia geral, para avaliar a proposta e decidir os rumos do movimento.  
 

O Comando Nacional dos Bancários vai indicar aprovação da negociação e o fim da 
greve, segundo nota do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.  

 
Além do reajuste e do abono, os bancos ofereceram reajuste de 10% no vale refeição 

e no auxílio creche-babá e 15% para o vale alimentação. Em 2017 haveria a correção 
integral no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado, com aumento 
real de 1% em todos os salários e demais verbas.  

 
“Fizemos uma greve forte e, em um ambiente de alta incerteza política e econômica, 

a categoria garantiu ganho real em 2017 e para este ano manteve a valorização em 
itens importantes como vale alimentação, refeição e auxílio creche. Garantimos 
também a não compensação dos dias parados e o Comando vai orientar a aprovação 

nas assembleias”, disse por meio de nota a presidente do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e região e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos 

Bancários, Juvandia Moreira.  
 
Um balanço divulgado pelo sindicato afirma que 42 mil trabalhadores participaram das 

paralisações durante o período de greve na área de abrangência da entidade, atingindo 
727 locais de trabalho, sendo 24 centros administrativos e 703 agências fechados na 

quarta-feira.  
 
Até a rodada de negociação feita nesta quarta, os grevistas reivindicavam reajuste 

salarial de 14,78%, sendo 5% de aumento real, considerando uma inflação acumulada 
de 9,31%.  

 
Além disso, o sindicato pedia o pagamento de três salários mais R$ 8.297,61 em 
participação nos lucros e resultados, além da fixação do piso salarial em R$ 3.940,24. 

Se a proposta negociada ontem for aprovada, o piso de funcionários que trabalham 
em escritórios nos bancos passa de R$ 1.976,10 para R$ 2.134,19. 

 

Greve dos bancários multiplica problemas 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os números da greve dos bancários chamavam a atenção na quarta-feira, 5. A 
paralisação completou 30 dias, se igualando à mais longa da história, ocorrida em 
2004, segundo nota do sindicato da categoria em São Paulo, Osasco e Região. Seriam 

42 mil funcionários de braços cruzados. A Confederação dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) contabilizava 13.104 agências e 44 centros administrativos 

paralisados – algo como 55% do total de agências de todo o Brasil.  
 
Não é possível porém, contabilizar os transtornos que os clientes dos bancos estão 

enfrentando de Norte a Sul do País. Apesar dos caixas eletrônicos e da digitalização 
via tablets, computadores e celulares, uma séria de serviços ainda depende do 

atendimento na boca do caixa.  
 
Os que mais sofrem são os clientes que têm o azar de ter algum problema com o 

cartão no meio da paralisação e não têm a quem recorrer. Lucia Helena Agostinho 
Damico, de 46 anos, vive esse transtorno em Santos, no litoral de São Paulo.  

 
Bloqueados  
Lucia cuida das finanças da mãe, Maria de Lourdes Agostinho Damico, de 71 anos, que 

tem restrições de mobilidade após dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral), usa uma 
cadeira de rodas para sair de casa e toma dez remédios diariamente.  
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Os gastos com medicamentos passam de R$ 1 mil por mês. Desde o dia 26 de 
setembro, o cartão da mãe está bloqueado.  
 

“No caixa eletrônico, surgiu uma mensagem informando que a senha precisa ser 
revalidada. O cartão foi bloqueado sem nenhum aviso anterior. Havia um funcionário 

orientando os clientes e ele confirmou que minha mãe precisa entrar na agência para 
fazer a revalidação pessoalmente. Só que todas as agências estão fechadas. Como 

fazer? O dinheiro é dela e está retido”, diz Lucia.  
 
Em São Luís, no Maranhão, a servidora Elza Araújo, de 53 anos, tem problema 

parecido. Não consegue ter acesso à conta porque o seu cartão venceu no meio da 
paralisação.  

 
Ela acredita que os bancários estão no seu direito de fazer greve, mas que deveria 
haver um mínimo de funcionários para resolver esse tipo de problema. O aposentado 

José Pires Collins, 79 anos, também de São Luís, teve o cartão bloqueado e nem sabe 
o motivo.  

 
Não consegue sacar a aposentadoria, nem ter acessar às economias. “Quero resgatar 
parte do meu dinheiro que está em investimentos e poupanças, porém não consigo. 

Nunca vi uma greve neste País a esse nível”. Colins chegou a ir ao Procon para tentar 
ser atendido.  

 
O empresário Lúcio Carvalho, de 39 anos, de Sorocaba, interior de São Paulo, é da 
velha guarda por opção. Deixou de fazer operações bancárias pela internet depois que 

uma de suas contas foi invadida e sofreu transferências indevidas. “Não confio mais 
nesse sistema, além do mais, ele não permite saques e preciso ter dinheiro porque 

alguns de meus funcionários não têm conta em banco.”  
 
Carvalho diz que está acumulando prejuízos ao longo da greve: atraso no pagamento 

dos funcionários, demora no recebimento por mercadorias e serviços prestados, juros 
do cheque especial usado para pagar fornecedores, juros pelo atraso no pagamento 

de boletos e o tempo perdido.  
 
“Meu advogado disse que é possível e estamos contabilizando tudo o que tivemos de 

prejuízo por causa da greve”, diz o empresário.  
 

Até um simples cheque pode render dor de cabeça. O auxiliar administrativo Nilton 
Jones, de 25 anos, de Belo Horizonte, não pode receber uma dívida.  
 

O amigo que lhe deve precisa descontar um cheque para fazer o pagamento. O amigo 
não tem conta no banco. Precisa ir numa agência para sacar. “Com os bancos fechados 

isso é impossível”, diz Jones.  
 

O vigilante Marcelo Moreira, de 38 anos, também da capital mineira está no grupo dos 
que se atrapalharam com a corrida do dia a dia e agora têm contas pendentes. “Não 
consegui pagar nos caixas rápidos e usei uma lotérica, mas há limite para o 

recebimento de contas”, conta.  
 

Na quarta-feira, 5, representantes de bancos e bancários voltaram a negociar. As 
conversas estavam suspensas desde o dia 28 de setembro.  
 

O encontro foi solicitado pelos bancos, que são representados pela Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban). Não havia definição sobre o rumo do movimento até o 

fechamento da edição.  
 
 

 



Crise fechou mais de mil concessionárias de veículos 

06/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade 
que representa as concessionárias de carros, divulgou que a grave crise no mercado 

automotivo, cujas vendas ficaram em setembro no nível mais baixo em uma década, 
reduziu o tamanho da rede de distribuição de veículos no país em 1.257 pontos de 
venda em março de 2016, se comparado ao total de lojas ativas até janeiro de 2015. 

 
Atualizado com base no total de revendas que, desde março, não faturam mais 

veículos, o balanço é resultado do fechamento de 1.727 concessionárias, compensado 
pela abertura de outras 470 revendas - entre pontos de todos os segmentos do setor: 
carros, veículos comerciais, motos e, até mesmo, implementos rodoviários. 

 
Ao apresentar nesta quarta os resultados do mês passado, Alarico Assumpção Júnior, 

presidente da Fenabrave, disse que o enxugamento da rede significou a eliminação de 
124 mil pontos de trabalho nas revendas.  
 

“Perdemos quase toda uma indústria automotiva instalada no país em empregos”, 
afirmou o executivo ao comparar o fechamento de vagas nas concessionárias com 

total de trabalhadores empregados nas montadoras, inferior a 127 mil pessoas. 
 
Segundo a entidade, 7,1 mil revendas de veículos permanecem ativas em mil 

municípios brasileiros, empregando aproximadamente 380 mil pessoas. 
 

Fenabrave prevê que segmento de carros de passeio deve ser último a sair 

da crise 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
A defasagem na reação da renda e do mercado de trabalho em relação à retomada 

econômica, combinada a um crédito que deve permanecer restrito, indica que o 
segmento de carros de passeio e utilitários leves – como picapes e vans – será o último 
a sair da crise, segundo avaliou hoje a direção da Fenabrave, entidade que representa 

as concessionárias de veículos.  
 

Por outro lado, o mercado de caminhões, o mais afetado no setor durante a recessão, 
deve ser o primeiro a começar a sair do buraco, no embalo do transporte da safra 

agrícola e da recuperação econômica, de acordo com os cenários traçados pela 
associação.  
 

Apesar da nova revisão para baixo de suas previsões ao desempenho deste ano, o 
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, considerou que o consumo de 

veículos chegou ao “fundo do poço” e projetou a retomada do crescimento em 2017 – 
embora a entidade ainda não tenha anunciado quais são suas projeções ao ano que 
vem.  

 
No mês passado, segundo o executivo, o mercado continuou sendo afetado pela 

combinação de avanço do desemprego com rigor dos bancos na liberação de crédito. 
Somou-se a esse quadro a falta de modelos de montadoras que sofreram com falta de 
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peças, comentou o presidente da Fenabrave, numa referência – embora sem 
mencionar o nome da empresa – à Volkswagen, que foi obrigada a parar a produção 
por mais de um mês após encerrar contrato com um de seus maiores fornecedores de 

componentes.  
 

A aprovação de crédito continua numa proporção de apenas três em cada dez pedidos 
de financiamento de automóveis, disse Alarico. De acordo com balanço apresentado 

pela Fenabrave, os estoques de veículos parados em pátios de montadoras e 
concessionárias subiu de 110 mil para 125 mil unidades na passagem de agosto para 
setembro. O volume é suficiente para 23 dias de venda, um nível considerado baixo 

para uma indústria que já teve estoques para mais de 50 dias.  
 

Com base na melhora da confiança, na tendência de queda dos juros e na previsão de 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2% no ano que vem, a perspectiva da 
Fenabrave é que 2017 seja um ano melhor ao mercado automotivo.  

 
Tereza Fernandez, responsável pela área setorial da MB Associados – a consultoria 

que assessora a entidade em suas previsões -, disse que uma moderação na curva de 
queda nas vendas de veículos já é percebida, ao lembrar que o recuo trimestral do 
setor, que no primeiro trimestre foi de 26%, agora já está em 10%. “Na margem, já 

diminuiu a intensidade da queda e isso deve continuar no último trimestre”, comentou 
a consultora.  

 
Mas, ao participar da coletiva de imprensa, Tereza ponderou que o setor deve ser um 
dos últimos a sair da crise, tendo em vista que a recuperação deve ser adiada pela 

perda de renda, continuidade do avanço do desemprego e baixa oferta de crédito, uma 
vez que os bancos seguem seletivos para evitar o aumento da inadimplência e os 

efeitos da queda dos juros só devem ser notados no consumo em 2017. 
 

Micro e pequenos empresários terão R$ 30 bilhões em linhas de crédito 

06/10/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O governo federal lançou nesta quarta-feira (5) uma linha de crédito para que os micro 
e pequenos empresários possam pegar empréstimos de bancos públicos e privados e 

editou um decreto que facilita a exportação de bens pelas micro e pequenas empresas. 
As ações foram apresentadas pelo presidente Michel Temer no Dia Nacional da Micro 

e Pequena Empresa, celebrado hoje. 
 
Pelo menos R$ 30 bilhões serão disponibilizados a financiamentos de compra de 

máquinas e para a modernização do segmento, com o objetivo de aumentar a 
produtividade e retomar a confiança dos consumidores brasileiros nos pequenos 

negócios.  
 
De acordo com a secretaria especial da Micro e Pequena (Sempe), as operações vão 

envolver taxas de juros mais baixas e condições diferenciadas oferecidas pelos bancos 
Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal. 
 
Já no campo das exportações, o secretário da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo 

Veiga, assinou um decreto que institui a figura do chamado Operador Logístico para 
executar ações no exterior no lugar das micro e pequenas empresas.  

 
Com a mudança, que visa desburocratizar as ações, os procedimentos de exportação 
serão feitos por meio do operador e permitirá às empresas de pequeno porte 

finalizarem seus negócios como se estivessem vendendo no próprio mercado nacional. 
 

De acordo com José Ricardo Veiga, uma instrução normativa da Receita Federal vai 
possibilitar a ação dos operadores, que poderão abrir novos guichês para receber 
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mercadorias dos micro e pequenos empresários. Ele destacou que a intenção do 
governo é fazer que a exportação seja “tão simples” como despachar uma mercadoria. 
 

Colaboração 
Sobre as linhas de crédito, o secretário informou que os bancos decidiram colaborar 

com o governo “por acreditarem” no sucesso dessas ações, mas disse que eles têm 
“total liberdade” para estipularem suas taxas e determinarem a quantidade de 

recursos a serem disponibilizados. Dos valores, R$ 10 bilhões virão do Banco do Brasil, 
R$ 10 bilhões da Caixa e, de acordo com Veiga, o valor no total já “está extrapolando 
os R$ 30 bilhões”. 

 
Segundo o secretário, os bancos sinalizaram ao governo a sinalização em reduzir em 

até 30% suas taxas, mas esses números, por uma questão de concorrência, serão 
anunciadas por cada um deles.  
 

“Hoje está se consolidando um exemplo claro da interação entre o poder público com 
a iniciativa privada. É a reivindicação de todos que faz o país crescer”, disse Temer ao 

participar do evento. 
 
Além do crédito e do chamado Simples Exportação, o governo pretende criar o projeto 

Instituição Amiga do Empreendedor, para possibilitar que universidades promovam 
atividades de orientação, capacitação e assistência técnica a potenciais 

empreendedores de micro e pequenos negócios. 
 
Ao participar do evento, o pequeno empreendedor Lourenço da Cunha citou as 

dificuldades dos empresários iniciantes para se adaptarem às burocracias de abertura 
e regularização dos seus negócios.  

 
“O projeto de capacitação vai nos ajudar bastante com essa questão que não tinha 
naquela época”, disse, mencionando experiência em que sua primeira empresa durou 

apenas um ano. 
 

Ao parabenizar os empreendedores pela data, o presidente Michel Temer disse que os 
“milhões de micro e pequenos empresários transformam capacidade empreendedora 
em riqueza nacional”. “Os senhores são os campeões nacionais do crescimento, os 

campeões nacionais em emprego. O emprego é o mote principal do nosso governo”, 
disse. 

 
Mercado 
Segundo dados da Sempe, 52% dos empregos formais no país são gerados por 

pequenos negócios, que representam atualmente 27% do PIB [Produto Interno Bruno 
– a soma de todas as riquezas produzidas no país].  

 
O governo avalia que o empreendedorismo vem crescendo no Brasil devido a possuir 

um mercado consumidor com 100 milhões de pessoas e ter jovens ocupando um 
percentual de 52% das atividades. 
 

Previ quer investir em fatias menores de empresas 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
Dona de um patrimônio de R$ 163,2 bilhões, a Previ tende a adotar cada vez mais a 

estratégia de investimento em participações menores e sem presença no controle das 
companhias. O movimento reflete a busca do fundo de pensão dos funcionários do 
Banco do Brasil por ativos com alta liquidez, para fazer frente ao pagamento de 

benefícios a seus 200 mil associados.  
 

A ordem é deixar a carteira de participações preparada para aproveitar oportunidades 
como a que levou à venda da fatia da Previ na CPFL para a chinesa State Grid, disse 
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ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o diretor de 
participações do fundo Renato Proença.  
 

Enquanto a indústria de fundos de pensão tem 70% de seus ativos alocados em renda 
fixa, a Previ tem quase metade (45,9%) dos ativos do Plano 1 – o maior do fundo, 

com R$ 151,6 bilhões em investimentos – aplicados em renda variável.  
 

O fundo tem participações em companhias como Petrobrás, Vale, Neoenergia, Invepar, 
Embraer, Ambev, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. No ano passado, o fundo pagou 
R$ 9,4 bilhões em benefícios.  

 
“O importante é deixar os ativos na prateleira. Assim que houver uma oportunidade 

você pode tirar dela”, diz Proença. Isso significa criar janelas de saída dos ativos. O 
executivo usa a CPFL como exemplo. Ao se desfazer dos 29,4% na empresa, a Previ 
levantou R$ 7,5 bilhões.  

 
“Se você me perguntasse no início do ano se a CPFL estava à venda, a resposta seria 

não. Mas a empresa estava preparada, recebeu uma oferta com prêmio e diante disso 
a decisão foi: como investidor é um bom momento de monetizar o ativo”, conta.  
 

O movimento de venda faz parte da política da Previ, mas o diretor ressalva que não 
há liquidação de ativos. As operações serão graduais. As alternativas passam por 

redução da fatia em uma empresa, venda total e aumento da diversificação, com 
participações pulverizadas em várias empresas do mesmo setor. Nos últimos anos, o 
porcentual do patrimônio alocado em renda variável no Plano 1 vem caindo, saindo de 

64,5%, em 2010, para os atuais 45,9%.  
 

‘Megatendências’  
Proença reconhece que o cenário econômico ainda traz preocupações no curto prazo, 
exigindo das empresas disciplina de caixa e a definição de prioridades. A despeito 

disso, a Previ provocou o debate de estratégias de longo prazo em seu 17.º Encontro 
de Governança Corporativa, na quarta-feira, 5, no Rio.  

 
Agentes de mercado discutiram o que a Previ batizou de megatendências – mudanças 
climáticas, mercado global e futuro digital -, seus reflexos no mundo dos negócios e 

como elas poderão impulsionar o desempenho das companhias.  
 

O caminho mais simples para abrir a janela de saída dos ativos é levar as companhias 
a mercado, listando suas ações em bolsa. O maior desafio da Previ hoje está nas 
participações acionárias na Neoenergia (49,01%), na Invepar (25,53%) e na Vale 

(15,68%), avaliadas pelo critério do valor econômico.  
 

Enquanto o valor de mercado corresponde à cotação do papel em bolsa, o econômico 
é obtido pela perspectiva de resultado da companhia. Nesse caso a participação só é 

contabilizada no balanço fechado do ano.  
 
A Neoenergia e a Invepar não estão na bolsa de valores, por isso uma oferta pública 

inicial (IPO) de ações é uma opção. Para Proença, a empresa de energia está em 
estágio mais avançado para uma eventual operação.  

 
Já a Vale está listada, mas a participação da Previ se concentra na Valepar, que reúne 
os controladores da mineradora, e via Litel, veículo que reúne as fatias dos fundos na 

Vale.  
 

O acordo de acionistas vence em 2017 e sua renovação está em discussão. A Previ 
não comenta, mas o mercado enxerga a negociação como uma oportunidade para o 
fundo dar liquidez às suas ações.  

 
 



Investigação  
O encontro de governança acontece no momento em que os fundos de pensão estatais 
estão no centro das atenções, após a Polícia Federal deflagrar a Operação Greenfield.  

 
A investigação apura prejuízos de R$ 8 bilhões a Previ, Funcef (Caixa), Postalis 

(Correios) e Petros (Petrobrás), apontando irregularidades em alguns investimentos. 
Proença afirma que a Previ tem uma governança robusta, calcada em avaliações 

técnicas e decisões de investimento colegiadas.  
 
Ele lembra que foi por recomendação da área técnica que a Previ não seguiu o aumento 

de capital da Sete Brasil, tendo sua participação diluída. “A gente não enxerga que (a 
Operação Greenfield) gere um risco de imagem para as investidas”, diz.  

 

FMI: piora fiscal do Brasil reduz capacidade do governo de ajudar empresas 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
A deterioração de indicadores fiscais no Brasil nos últimos anos reduz a capacidade do 

governo de ajudar as empresas que possam enfrentar dificuldades, pois se 
endividaram muito desde meados dos anos 2000, incluindo em moeda estrangeira, e 

agora podem ter que passar por um processo de redução dos passivos, afirma um 
estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgado nesta quarta-feira.  
 

O aumento da dívida privada brasileira se deu em um ritmo duas vezes mais rápido 
que em outros emergentes. Além disso, cerca de 70% desses passivos estão nas mãos 

do setor não financeiro, que usou os recursos para criar reservas de caixa, ao invés 
de investir. “Isto é uma fonte de vulnerabilidade”, afirma o FMI, destacando que o 
aumento dos passivos no setor privado em países como Brasil e China é fonte de 

preocupação.  
 

O Fundo calcula que US$ 51 bilhões das dividas corporativas brasileiras estão em 
companhias nas quais a geração de lucro é insuficiente para bancar o pagamento dos 
serviços das dívidas, ressalta o FMI. Em um cenário de estresse, esse total poderia 

subir para US$ 88 bilhões, mas o governo teria espaço limitado para agir, por causa 
da deterioração fiscal.  

 
A recessão ajudou a piorar a situação das empresas brasileiras, que viram suas dívidas 

crescendo, enquanto o mercado de crédito teve forte desaceleração. Nesse cenário, o 
FMI questiona se as contas públicas do Brasil permitiriam ao governo lidar com as 
consequências macroeconômicas de uma redução da alavancagem das empresas, que 

passariam a investir menos, afetando a economia. Há ainda o risco de aumento dos 
calotes.  

 
A conclusão é que o espaço para ação fiscal é limitado por uma série de fatores. A 
dívida bruta do governo está em trajetória de alta e o aumento do endividamento das 

estatais, sobretudo a Petrobras e a Eletrobras, coloca pressão adicional nas contas 
públicas.  

 
Outro fator é que o forte aumento do crédito pelos bancos públicos nos últimos anos 
reduz a capacidade dessas instituições de fazer face a uma redução adicional do crédito 

pelos bancos privados.  
 

Ou seja, bancos como Caixa e Banco do Brasil teriam espaço limitado para compensar 
a queda do crédito das casas financeiras privadas. Cálculos do FMI indicam que os 
bancos públicos aumentaram a carteira de empréstimos em ritmo quatro vezes maior 

que os privados desde 2007.  
 

“As vulnerabilidades atuais no setor público do Brasil limitam a capacidade do governo 
de suavizar os impactos de uma desalavancagem do setor privado”, conclui o FMI. Por 
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isso, a recomendação do Fundo é de avanços concretos no ajuste fiscal, que melhorem 
as contas públicas e abram espaço para o uso da política fiscal no futuro. O relatório 
destaca como positiva a medida que estabelece um teto para o aumento do gasto 

público e a proposta de reforma da Previdência. 
 

Brasil tem de deixar empresas ruins quebrarem, diz Insper 

06/10/2016 – Fonte: Exame 

 

 
 
São Paulo - O Brasil não é menos produtivo que outros países porque tem empresas 

piores ou aposta nos setores errados, mas porque protege companhias ineficientes. 
É isso que defende Marcos Lisboa, presidente do Insper. 

 
Enquanto os Estados Unidos fabricam em média um produto para cada trabalhador, 

por aqui, a relação fica ao redor de 0,3 item por funcionário. 
 
Segundo ele, essa diferença pode acontecer por conta da composição setorial da 

produção, ou do desempenho médio das empresas dentro de cada segmento. 
 

No caso do Brasil, se a produção fosse composta pelos mesmos setores dos EUA, a 
produtividade poderia crescer 68%. 
 

Mas, se cada uma das áreas tivesse produtividade semelhante à dos americanos, 
mesmo na composição atual, o indicador brasileiro subiria 430%, de acordo com um 

estudo de Veloso, Matos, Ferreira e Coelho, citado por Lisboa. 
 
"O Brasil é pobre porque tudo o que fazemos, fazemos pior do que os EUA", disse o 

economista durante o fórum "Perspectivas Brasil 2017", promovido pela Amcham 
(Câmara Americana Comércio), na terça-feira (04), em São Paulo. 

 
Na avaliação dele, ainda, o ambiente de negócios brasileiro não permite o 
empreendedorismo e o processo natural de abertura e fechamento das empresas, que 

são "superprotegidas" pelo judiciário. 
 

"Temos que deixar as empresas ineficientes quebrarem. Nada é pior para um país do 
que protegê-las. Cada emprego poupado em um primeiro momento, custa outro no 
longo prazo", afirmou. 

Para o professor, mais da metade da lacuna entre os índices de produtividade dos 
Estados Unidos e os dos países em desenvolvimento pode ser justificada pela 

qualidade das instituições. 
 
Ele criticou o excesso de mudança de normas econômicas no país e defendeu um 

mercado de trabalho simplificado, com melhores instrumentos de crédito e capital. 
"O Brasil atualmente dá constrangimento. Não dá para continuar com essa 

insegurança jurídica", cravou. 
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Desafios da economia  
Para além do problema da produtividade, Lisboa lembrou que o país enfrenta um grave 
descontrole dos gastos públicos (que crescem cerca de 6% acima da inflação desde 

1995). 
Também destacou que esse descompasso se tornará ainda mais crítico com o 

envelhecimento da população, já que 47% da despesa primária do governo 
corresponde à previdência. 

 
"Para custear o sistema atual, a previdência precisará ser de 20% do PIB nas próximas 
décadas", previu. Além disso, "o brasileiro se aposenta mais jovem que o restante do 

mundo", disse. 
 

Lisboa destacou que a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos, é um 
começo para ajustar a economia, mas que reformas adicionais, como a da previdência, 
são estritamente necessárias. 

 
Sem elas, afirma, o país voltará para um cenário de inflação crônica ou não conseguirá 

cumprir suas obrigações, como tem acontecido com alguns estados. 
 
Nesse sentido, o economista disse que o governo Michel Temer errou feio ao conceder 

aumento de salário para o topo dos servidores públicos. 
 

"É difícil imaginar decisão uma mais equivocada do novo governo. Isso provoca um 
efeito em cascata nos estados, que já estão quebrados não por conta da dívida, mas 
da folha de pagamentos e da aposentadoria". 

 
Além do ajuste fiscal, Lisboa defendeu a simplificação de regras tributárias, a 

instituição do imposto de renda progressivo sobre as famílias e com menor alíquota 
sobre empresas e a abertura comercial do país. 
 

"Existe um mito de que não se paga impostos sobre dividendos no Brasil. Se paga sim, 
mas dentro das empresas, não nas famílias", disse. 

 
O professor também endossou a necessidade de uma reforma trabalhista (que 
contempla, por exemplo, a possibilidade de que a negociação com sindicatos se 

sobreponha a parte da CLT), do fortalecimento das agências reguladoras e da 
segurança jurídica dos contratos no país. 

 

FMI: Brasil tem US$ 51 bilhões de dívida corporativa em ‘companhias fracas’ 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Brasil registrou forte aumento da dívida corporativa nos últimos anos e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) alertou nesta quarta-feira, 5, que US$ 51 bilhões em 
dívidas, o equivalente a 11% dos passivos totais das empresas brasileiras, estão em 

“companhias fracas”, com baixa capacidade de pagamento.  
 

O diretor-adjunto do Departamento Monetário e de Mercado de Capitais do FMI, Ali Al-
Eyd, explicou em uma entrevista a jornalistas hoje que empresas fracas são aquelas 
nas quais a geração de lucro não é suficiente para cobrir o pagamento de juros da 

dívida.  
 

O FMI também investigou o que aconteceria no Brasil em um cenário adverso, de piora 
adicional da atividade econômica, em que o lucro das empresas tem nova queda e os 
custos de captação sobem.  

 
Neste caso, a dívida corporativa detida pelas “companhias fracas” pode subir para US$ 

88 bilhões, ou cerca de 19% da dívida corporativa do País.  
 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/7-pontos-da-proposta-do-governo-para-reforma-da-previdencia
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/temer-sanciona-reajuste-para-servidores-do-judiciario
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Por isso, segundo o FMI, é necessário que o governo brasileiro tente lidar com essa 
situação, o que ajudaria também a reduzir um risco importante para o sistema 
bancário.  

 
Uma das recomendações é aproveitar o bom momento do cenário externo, com taxas 

de juros muito baixas ou negativas em vários países desenvolvidos, e busca por 
retorno dos investidores globais, para tentar melhorar a situação dos passivos. Outra 

recomendação do FMI é que o Brasil e outros emergentes melhores as ferramentas 
das regras de solvência.  
 

“O nível de alavancagem das empresas no Brasil e outros emergentes é bastante alto”, 
disse Al-Eyd na entrevista.  

 

Pedidos de recuperação judicial batem recorde em setembro, diz Serasa 

06/10/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 
No mês passado, o número de pedidos de recuperação judicial bateu o recorde 

histórico para meses de setembro desde 2005, alcançando o total de 244 
requerimentos.  

 
Segundo o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, divulgado nesta 
quarta (5), houve aumento de 66% em comparação com setembro de 2015, mês em 

que o número de requerimentos somou 147 pedidos. As informações são da Agência 
Brasil.  

 
No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o crescimento foi de 62%, com 1.479 
ocorrências, enquanto, no mesmo período do ano passado, foram 913 requerimentos. 

A maior parte dos requerimentos de recuperação judicial foi feita por micro e pequenas 
empresas (917), seguidas pelas de porte médio (357) e as grandes empresas (205). 

Para os economistas da Serasa Experian, o recorde atingido pelos pedidos de 
recuperação judicial em setembro “revela a gravidade da situação financeira das 
empresas brasileiras, especialmente a das micro e pequenas empresas”. 

 
“Enfrentando prolongada recessão, que deteriora o fluxo de caixa, combinada com 

adversas condições creditícias juros altos e restrições de acesso [as empresas] acabam 
tendo que recorrer ao instrumento da recuperação judicial como mecanismo de 

sobrevivência”, disseram os economistas.  
 
Entre janeiro e setembro deste ano, 1.405 pedidos de falência foram requeridos no 

país, o que representou aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano 
passado. Desse total, 740 pedidos foram de micro e pequenas empresas. 

 

Indicador Antecedente de Emprego sobe 3,5 pontos em setembro ante 

agosto, diz FGV 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 3,5 pontos em setembro ante 
agosto, atingindo 93,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado 
representa a sétima alta consecutiva e o maior nível alcançado desde outubro de 2010 

quando o indicador estava em 94,3 pontos. Segundo a FGV, o movimento sinaliza 
arrefecimento no ritmo de queda do pessoal ocupado no País nos próximos meses.  

 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) cresceu 2,8 pontos em setembro 
ante agosto, para 98,6 pontos, o maior patamar desde maio de 2016. O resultado 

interrompe uma série de três quedas consecutivas e revela incerteza sobre a 
recuperação do mercado de trabalho.  
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“O índice antecedente reforça a ideia de uma recuperação na geração de emprego ao 
longo do próximo ano, visto que sua melhora decorre das perspectivas de melhora dos 
negócios nos seis meses seguintes. Já o índice coincidente mostra que a situação atual 

do mercado de trabalho continua difícil, com os consumidores expressando dificuldade 
de encontrar e manter o emprego. No momento, os sinais de retomada do mercado 

de trabalho ainda parecem frágeis, dependendo muito mais das expectativas acerca 
do futuro do que de uma melhora nas condições atuais da economia”, avaliou Fernando 

de Holanda Barbosa Filho, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV 
(Ibre/FGV), em nota oficial.  
 

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 

sobre a situação presente do mercado de trabalho.  
 
O IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da 

Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV, com o objetivo de 
antecipar os rumos do mercado de trabalho no País. 

 

Brasileiro está mais informado sobre pagamento de tributo 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em meio à discussão sobre uma eventual necessidade de aumento da carga tributária 

no País para fechar as contas do governo, o total de brasileiros que afirma ter 
conhecimento sobre os impostos cobrados alcançou o maior patamar em pelo menos 

uma década.  
 
Oito em cada 10 brasileiros têm consciência de que pagam impostos, segundo uma 

pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro 
(Fecomércio RJ) em parceria com o instituto de pesquisa Ipsos, obtida pelo Broadcast, 

sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.  
 
“O momento econômico faz o brasileiro prestar mais atenção sobre os impostos e 

tarifas que paga no dia a dia”, diz o gerente de economia da Fecomércio-RJ, Christian 
Travassos.  

 
As três esferas de governo no País – federal, estadual e municipal – já arrecadaram 

mais de R$ 1,495 trilhão este ano, segundo cálculos da Associação Comercial de São 
Paulo. O Impostômetro, mantido pela ACSP, atingirá a marca de R$ 1,5 trilhão hoje.  
No ano passado, esse mesmo valor foi arrecadado no dia 2 de outubro, ou seja, quatro 

dias mais cedo. O pequeno atraso é resultado da piora na demanda doméstica e na 
atividade econômica como um todo em 2016.  

 
“A maior parte dos impostos recai sobre o consumo, que está menor, e 
consequentemente a produção industrial também está crescendo menos”, justificou 

Marcel Solimeo, diretor do Instituto de Economia da ACSP.  
 

Solimeo ressalta que, embora o consumo esteja em queda, a arrecadação 
praticamente se mantém no mesmo patamar do ano anterior porque os preços de 
produtos e serviços estão mais caros.  

 
A conta do governo desconta a inflação acumulada no período, por isso a arrecadação 

diminui, mas o consumidor está pagando mais imposto, observou. “O produto em si 
está mais caro, então o imposto também fica mais alto”, disse.  
 

Estudo  
Na pesquisa da Fecomércio RJ, 78% dos entrevistados este ano afirmaram que pagam 

tributos, ante 73% em 2015, avanço de cinco pontos porcentuais e o maior nível da 
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série histórica iniciada em 2007. Há uma década, apenas 45% reconheciam o 
pagamento de impostos.  
 

Atualmente, o conhecimento é maior entre integrantes das classes A e B, em que 94% 
afirmaram pagar impostos, contra uma fatia de 76% dos brasileiros da classe C e 

apenas 63% dos consumidores das classes D e E.  
 

“É cultural. Os impostos mais lembrados são os diretos, que incidem sobre 
apartamento, casa, carro. Por isso, consumidores de classe mais baixa não têm essa 
consciência”, explicou o economista da Fecomércio RJ. 

 

Governo estima economia de R$ 147,5 milhões com início do horário de verão 

06/10/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

O horário de verão deve gerar uma economia de R$ 147,5 milhões ao País, de acordo 
com estimativa do governo.  
 

A expectativa é que seja possível reduzir o consumo de energia nas regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste em 0,5%, de acordo com nota divulgada nesta quarta-feira, 5, 

pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), órgão presidido pelo 
Ministério de Minas e Energia.  
 

O horário de verão começa no dia 16 de outubro e termina em 19 de fevereiro do 
próximo ano. A economia será possível com a redução do acionamento de usinas 

térmicas durante o período.  
 
Durante o momento de maior consumo de energia, entre 18h e 21h, a expectativa é 

que haja uma redução da demanda máxima de 3,7% no Sudeste/Centro-Oeste e de 
4,8% no Sul.  

 
Sobradinho  
De acordo com a nota do CMSE, o início dos testes para permitir a redução da vazão 

da usina de Sobradinho, recomendada pelo MME há dois meses, foi autorizado pelo 
Ibama no fim de setembro. Porém, a Agência Nacional de Águas (ANA) ainda não 

emitiu resolução para autorizar a Chesf, dona da hidrelétrica, a realizá-los.  
 

Se a vazão de Sobradinho permanecer em 800 metros cúbicos por segundo, o comitê 
prevê que o reservatório da usina atinja 2,4% até o fim de novembro. Com a redução 
para 700 metros cúbicos por segundo ainda neste mês, a expectativa, segundo o 

CMSE, é de um armazenamento de 3,5%.  
 

A principal preocupação do governo, de acordo com o comitê, não é o fornecimento 
de energia, mas o abastecimento de água na região da bacia do Rio São Francisco. O 
problema será tema de uma reunião nesta semana na Casa Civil da Presidência da 

República.  
 

Risco  
Com a queda do consumo e sobra de energia, o governo afastou qualquer chance de 
racionamento no País neste ano. O risco é zero, levando em consideração a média dos 

últimos 84 anos de chuvas e a série sintética, que desdobra o histórico em 2.000 
cenários hipotéticos.  

 
De acordo com o comitê, no mês de setembro, as chuvas ficaram abaixo da média 
histórica em todas as regiões. Na Região Sudeste/Centro-Oeste, atingiram 95% da 

média; no Sul, 74%; no Norte, 53%; e no Nordeste, 33%.  
 

No fim do mês passado, os reservatórios das hidrelétricas atingiram 79,9% de sua 
capacidade de armazenamento no Sul, 40,1% no Sudeste/Centro-Oeste, 39,8% no 
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Norte e 14,8% no Nordeste. A previsão, para o fim de outubro, é que os reservatórios 
atinjam 56,8% no Sul, 29,7% no Sudeste/Centro-Oeste, 24,3% no Norte e 9,5% no 
Nordeste.  

Segundo o comitê, no mês passado, 409,3 megawatts (MW) de energia foram 
acrescentados ao sistema, além de 1.042 quilômetros de linhas de transmissão.  

 
O principal destaque foi a entrada em operação de duas turbinas da usina de Jirau, 

com 75 MW cada. Desde janeiro, já entraram em operação 7.350,5 MW de energia 
nova e 4.069 km em linhas. 
 

CSN vê valor de unidade de mineração entre US$30 bi e US$35 bi, diz fonte 

06/10/2016 – Fonte: R7 

 
A CSN está buscando uma avaliação de entre 30 bilhões e 35 bilhões de dólares para 

a sua empresa de mineração Congonhas Minérios na negociação em que busca vender 
uma participação minoritária no ativo, afirmou uma fonte próxima do assunto nesta 
quinta-feira. 

 
Segundo a fonte, a China Brazil Xinnenghuan International Investment Co quer 

comprar 20 a 25 por cento da Congonhas Minérios diretamente da CSN. As 
negociações estão progredindo lentamente e podem não resultar em um acordo, 
afirmou a fonte. 

 
A Reuters publicou em 26 de setembro que ambas as companhias estavam discutindo 

a transação, cujo resultado também depende da capacidade da CSN em assegurar 
contratos de longo prazo de fornecimento de minério com a CBSteel, como a 
companhia chinesa é conhecida. 

 
Um porta-voz da CSN não comentou o assunto de imediato. Não foi possível contatar 

representantes da CBSteel. 
 
A eventual venda da participação na Congonhas Minérios pode marcar o mais 

ambicioso plano de desinvestimento executado até agora pelo presidente da CSN, 
Benjamin Steinbruch. O otimismo sobre a venda gerou valorização de 7 por cento nas 

ações da CSN ao longo da última semana. 
 

As seis companhias asiáticas que detém um total combinado de 12 por cento da 
Congonhas Minérios vão manter suas participações se um acordo entre CSN e CBSteel 
for acertado, afirmou a fonte. 

 

Concentração de renda cresce e brasileiros mais ricos superam 74 mil 

06/10/2016 – Fonte: G1 
 

População com renda mensal acima de R$ 140 mil sobe após duas quedas. 
Dados do IR 2015 mostram que elite concentra 23% da riqueza declarada. 
 

Antes de o Brasil entrar em recessão, houve um ligeiro aumento da concetração de 
renda e riqueza no topo da pirâmide social brasileira, apontam dados da Receita 

Federal. O número de contribuintes com renda mensal superior a 160 salários mínimos 
subiu de 71.440 em 2013 para 74.611 em 2014.   
 

Trata-se da primeira alta em 3 anos e o maior número desde 2011, quando o topo da 
pirâmide reuniu 80.930 brasileiros. Veja gráfico acima 
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O salário mínimo nacional em 2016 é de R$ 880 e em 2014 era de R$ 724. A renda 
mensal da população no topo da pirâmide supera o equivalente a R$ 140 mil. 
 

Os números referem-se às declarações de imposto de renda de pessoas físicas 
entregues em 2015 (ano-calendário 2014), recentemente divulgados pela Receita 

Federal.  
 
Pela primeira vez, o Fisco divulgou também a quantidade de contribuintes distribuídos 

no "topo do topo" da pirâmide. Em 2014, eram 13.552 com renda mensal entre 240 e 
320 salários mínimos (acima de R$ 211 mil) e 28.433 com rendimentos de acima de 

320 salários mínimos por mês (acima de R$ 281 mil). 
 
A declaração de Imposto de Renda em 2015 foi obrigatória para pessoas físicas 

residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis superiores a 26.816,55 
em 2014 (cerca de R$ 2.235 ao mês).  

 
Pessoas com renda inferior a esse montante não são obrigadas a declarar, mas há 
exceções, como casos de donos de imóveis.  

 
Concentração de renda e riqueza 

Esta elite de 74.611 brasileiros corresponde a menos de 0,3% dos mais de 27,5 
milhões de declarantes do IR 2014 e concentrou, em 2014, 15% da renda total e 
22,7% da riqueza em bens e direitos declaradas à Receita, totalizando rendimentos 

de R$ 360,9 bilhões e patrimônio de R$ 1,47 trilhão. 
 

Os dados apontam para uma ligeira alta da concentração de riqueza no topo da 
pirâmide, na comparação com o ano anterior. Em 2013, o topo da pirâmide 

concentrava 14% da renda total e 21,7% da riqueza. 
 
"É possível inferir que o Brasil segue sendo um país com uma profunda concentração 

da renda e da riqueza - ainda que se deva atentar que pobres e trabalhadores de 
menor renda estão dispensados de entregar a declaração de imposto de renda aqui 

analisada", resume o economista José Roberto Afonso, pesquisador do IBRE/FGV. 
 
As tabelas da Receita mostram o número de declarantes distribuídos por 17 faixas de 

renda, além de informações como valores totais de rendimentos (isentos e tributáveis) 
recebidos e a soma do patrimônio declarado em cada uma das camadas da pirâmide 

social. Veja tabela abaixo 
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 DECLARAÇÕES DE IR POR FAIXA DE RENDA - ANO CALENDÁRIO 2014 

 

 

Faixa de 
rendimento 

Nº de 
declarantes 

Rendimentos totais 
(em R$ milhões)  

Bens e direitos 
(em R$ milhões) 

Até 1/2 salário 

mínimo 

1.173.389 

(4,25%) 
317 (0,01%) 129.908 (2,01%) 

1/2 a 1 salário mínimo 501.551 (1,81%) 3.965 (0,16%) 29.093 (0,45%) 

1 a 2 salários mínimos 
1.067.416 
(3,87%) 

14.088 (0,58%) 73.169 (1,13%) 

2 a 3 salários mínimos 
2.744.805 

(9,95%)  
61.959 (2,58%) 185.521 (2,87%) 

3 a 5 salários mínimos 
8.192.562 

(29,70%) 
274.425 (11,43%) 545.992 (8,45%) 

5 a 7 salários mínimos 
4.396.494 
(15,94%) 

225.547 (9,39%) 412.821 (6,39%) 

7 a 10 salários 
mínimos 

3.403.789 
(12,34%) 

245.902 (10,24%) 456.990 (7,07%) 

10 a 15 salários 
mínimos 

2.563.655 
(9,29%) 

270.872 (11,28%) 553.460 (8,56%) 

15 a 20 salários 
mínimos 

1.187.329 
(4,30%) 

177.654 (7,40%) 407.384 (6,30%) 

20 a 30 salários 

mínimos 
108.7582 (3,94%) 229131 (9,55%) 571.284 (8,84%) 

30 a 40 salários 

mínimos 
501.726 (1,82%) 149.825 (6,24%) 398.958 (6,17%) 

40 a 60 salários 
mínimos 

400.429 (1,45%) 167.142 (6,96%) 484.231 (7,49%) 

60 a 80 salários 
mínimos 

143.650 (0,52%) 85.564 (3,56%) 271.661 (4,20%) 

80 a 160 salários 
mínimos 

142.095 (0,52%) 132.829 (5,53%) 470.263 (7,27%) 

160 a 240 salários 

mínimos 
32.626 (0,12%) 54.855 (2,28%) 217.148 (3,36%) 

240 a 320 salários 

mínimos 
13.552 (0,05%) 32.408 (1,35%) 149.247 (2,31%) 

Mais de 320 28.433 (0,10%) 273.650 (11,40%) 
1.104.751 
(17,09%) 

> 160 salários 
mínimos 

74.611 (0,27%) 360.913 (15,03%) 
1.471.145 
(22,77%) 

Total 
27.581.083 
(100%) 

2.400.134  (100%) 
6.461.879 
(100%) 

    

Fonte: Receita Federal 
 

Renda ainda mais concentrada no topo 
Cálculos do pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rodrigo 
Octávio Orair, a partir dos dados da Receita, apontam para um aumento da 

concentração de renda no topo da pirâmide. 
 



“Mesmo depois da crise financeira de 2008, quando houve uma queda do valor dos 
ativos e da lucratividade das empresas, os mais ricos continuaram preservando a sua 
fatia no topo"- Rodrigo Octávio Orair, pesquisador do Ipea 

 
"Minha estimativa preliminar aponta para aumento da concentração de renda no 

0,01% mais rico: de 8,5% da renda bruta do total das famílias para 9,5%", diz o 
pesquisador. Segundo ele, o rendimento médio entre os declarantes teve crescimento 

real (descontada a inflação) de cerca de 2% de 2013 para 2014, ao passo que entre 
os 74.611 o crescimento médio da renda foi de 9%. 
 

O pesquisador destaca que a análise dos dados entre 2007 e 2014 mostram que a 
riqueza concentrada pelo topo da pirâmide tem se mantido relativamente estável.  

 
"Não houve queda da desigualdade, a renda ficou bem concentrada. Mesmo depois da 
crise financeira de 2008, quando houve uma queda do valor dos ativos e da 

lucratividade das empresas, os mais ricos continuaram preservando a sua fatia no 
topo", diz Orair. 

 
Projeção para 2015 
Orair acredita, entretanto, que em razão da recessão econômica iniciada em 2015, as 

próximas divulgações devem sinalizar uma ligeira queda nos rendimentos dos mais 
ricos e até mesmo uma queda no número de brasileiros super-ricos, como já apontam 

algumas consultorias. 
 
"No topo da pirâmide, a renda é mais volátil, vem de lucros e dividendos, e de 

aplicações financeiras que são muito voláteis. Então é razoável esperar uma queda em 
2015", diz o pesquisador. 

 
Distorções a serem corrigidas 
Os dados da Receita revelam também que quem está nas camadas mais altas paga 

menos impostos, proporcionalmente à sua renda. Ou seja, a tributação é mais pesada 
nas faixas de menor rendimento.  

 
Na faixa dos que recebem de 3 a 5 salários, por exemplo, cerca de 90% da renda foi 
alvo de pagamento de imposto em 2014, enquanto que no topo da pirâmide, o 

percentual de rendimentos tributado ficou ao redor de 30% (Clique aqui para acessar 
o relatório na íntegra) 

Tributação é mais alta nas faixas de menor rendimento, segundo dados da 

Receita (Foto: Reprodução) 
 

"Os muito ricos têm a maior parte da renda isenta ou retida exclusivamente na fonte 
com alíquotas mais baixas. Há espaço para revisar uma série de benefícios tributários 
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ao capital e aos muito ricos dados nos últimos anos e que não se mostraram efetivos 
para estimular crescimento e investimentos", defende Orair. 
 

Ele explica que o imposto de renda da pessoa física no Brasil é composto por 
rendimentos tributáveis (basicamente salários, com alíquota de até 27,5%), tributados 

exclusivamente retidos na fonte (como aplicações financeiras, com alíquotas de 15% 
a 22,5%) e rendimentos isentos (como lucro e dividendos por participação acionária). 

 
Para os pesquisadores, os dados disponibilizados pela Receita representam um avanço 
em termos de transparência e oferecem microdados que colaboram para investigações 

sobre distribuição de renda como as lideradas pelo economista francês Tomas Pikety, 
autor do best-seller "O Capital Século XXI".  

 
Eles destacam ainda que os números oferecem subsídios importantes para um debate 
sobre a revisão do modelo de tributação de renda e riqueza no Brasil. 

 
"Quando maior a renda dos contribuintes, menos eles ganham de salários e mais de 

outras fontes (desde ganhos financeiros até lucros empresariais), mais eles 
descontam, e mais bens possuem", diz o pesquisador do IBRE/FGV.  
 

"O rendimento tributário responde por dois terços da renda total, contados todos 
declarantes. Mas, se computar os mais ricos, eles ganham 6 vezes mais com rendas 

financeiras e isentas do que com aquelas submetidas ao trabalho", acrescenta. 
 
"A alíquota medida efetiva do imposto é de 11,5% para o total de pessoas físicas. Não 

é uma carga alta porque reflete o fato de que muitos brasileiros estão na faixa de 
isenção, são feitas grandes deduções e cada vez mais trabalhadores viraram pessoas 

jurídicas para pagar menos impostos. Aliás, mesmo pegando o extrato de maior renda, 
a alíquota média efetiva é de 27%, o que não é uma alíquota alta para padrões 
internacionais", conclui José Roberto Afonso. 

 

FMI mantém projeção de que Brasil só atingirá superávit primário em 2020 

06/10/2016 – Fonte: G1 
 

Segundo relatório, país será emergente mais endividado a partir de 2019. 
Temer disse em setembro que déficit fiscal durará mais 'dois ou três anos'. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a previsão de que o Brasil só voltará 
a ter um superávit primário (economia que o governo precisa fazer para pagar os juros 
da dívida pública quando as receitas superam as despesas) a partir de 2020, segundo 

o relatório “Fiscal Monitor”, divulgado nesta quarta-feira (5). 
 

Contas públicas do Brasil 
O órgão prevê que as contas do setor público no Brasil continuarão a colecionar 
rombos, ainda que cada vez menores, pelo menos até 2019. 

 
Para 2016, o FMI estima que o país terá um déficit primário de 2,8% do PIB (Produto 

Interno Bruto), ante previsão anterior, feita em abril, de 1,7% do PIB. Em 2017, o 
déficit primário do Brasil deve cair para 2,2%; em 2018, para 1,2%; e em 2019, para 
0,5% do PIB. 

 
O cenário projetado pelo FMI é mais pessimista do que o estimado pelo governo 

federal. No mês passado, durante viagem a Nova York, o presidente Michel Temer 
disse em entrevista à agência norte-americana Bloomberg que o déficit fiscal no Brasil 
"vai levar dois ou três anos" para ser eliminado. 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também avaliou que o país deve voltar a 

ter superávit primário "até 2019", destacando que isso dependerá da aprovação da 
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PEC do Teto dos Gastos, e da retomada do crescimento econômico e da arrecadação 
de tributos. 
 

Endividamento em alta 
O relatório do FMI alerta que o endividamento total do setor público brasileiro atingiu 

73,7% do PIB em 2015 – cerca de 30 pontos percentuais acima da média dos países 
emergentes – e será, a partir de 2019, o maior de uma lista de 40 países emergentes 

avaliados. 
 
Pelas estimativas do fundo, a dívida bruta do setor público será de 78,3% do PIB em 

2016, passando para 82,4% em 2017 e 85,2% em 2018.  Em 2019, o percentual 
subirá para 87,9%; em 2020 para 90,8%; e em 2021, para 93,65%. 

 
Para o FMI, esse nível de endividamento é sinal de preocupação, pois reduz a "margem 
de manobra" do governo para empregar seu caixa em medidas necessárias para a 

economia. 
 

O relatório destaca ainda o impacto do endividamento público no setor privado, 
agravado pela piora dos indicadores de atividade econômica em combinação com 
condições financeiras mais apertadas. "A recessão em 2015 e 2016 tem colocado 

pressão no setor prevado, e o crescimento do crédito desacelerou e passou a ser 
negativo em 2016, mas o nível de endividamento continuou a aumentar como 

resultado do baixo crescimento", afirma o FMI. 
 
Por conta do fraco resultado das contas do governo, a equipe econômica enviou ao 

Congresso e conseguiu aprovar a alteração da meta fiscal para um rombo de até R$ 
170,5 bilhões em 2016 – o pior resultado da história, se confirmado. Para 2017, a 

estimativa é de um novo déficit fiscal, da ordem de R$ 139 bilhões. 
 
Saiba como o endividamento do governo afeta sua vida 

 
Recomendações do FMI 

Outro relatório divulgado na véspera pelo FMI manteve as projeção de queda de 3,3% 
do PIB em 2016 e de alta de 0,5%, em 2017, apontando que a economia brasileira 
parece estar perto 'da virada'. 

 
Na semana passada, o FMI divulgou uma série de recomendações para o Brasil 

"recuperar a sustentabilidade fiscal" e "retomar o crescimento". Entre as sugestões, o 
fundo elencou revisão do cálculo do salário mínimo e reforma trabalhista. 
 

Dívida global recorde 
O FMI alerta ainda para os riscos do endividamento global de governos, empresas e 

famílias (excluído o setor financeiro), que alcançou o nível mais alta de todos os 
tempos. 

 
Sem contar o setor financeiro, o endividamento global no final de 2015 chegou a US$ 
152 bilhões, ou seja, 255% do Produto Interno Bruto (PIB) nominal mundial, segundo 

o FMI. Desse total, dois terços (cerca de US$ 100 trilhões) pertencem ao setor privado. 
 

"Uma dívida privada excessiva constitui um grande freio à recuperação mundial e um 
risco para a estabilidade financeira", afirmou Vitor Gaspar, diretor do Departamento 
de Assuntos Orçamentários do FMI. 
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Estoque de caminhões já chega a 85 dias 

06/10/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
O setor de caminhões segue sem qualquer sinal de reação das vendas. A Fenabrave, 
federação dos distribuidores de veículos, calcula que o estoque do segmento já alcance 

volume suficiente para 85 dias de emplacamentos. O número é elevado mesmo com 
o baixo nível de produção das fábricas, que seguem com capacidade ociosa superior a 

70%.  
 
Em setembro as vendas de caminhões somaram apenas 4,5 mil unidades, com queda 

de 30,1% sobre o mesmo mês de 2015 e de 5,2% na comparação com o já fraco 
resultado de agosto. No acumulado dos primeiros nove meses de 2016 o tombo é de 

30,6%, para 38,6 mil unidades.  
 
Diante dos números minguados, a Fenabrave revisou a expectativa para o fechamento 

deste ano. Segundo a entidade a tendência é de que os licenciamentos fiquem em 
51,3 mil veículos, com contração de 28,5%.  

 
Ainda que o cenário siga negativo este ano, a entidade sustenta que as vendas voltarão 
a crescer em 2017. “Quando a economia melhorar, o segmento de caminhões é o que 

vai reagir primeiro, principalmente os pesados”, avalia Alarico Assumpção Jr, 
presidente da Fenabrave.  

 
Segundo ele, um possível reaquecimento do consumo no país terá impacto rápido no 
setor. O agronegócio também pode ajudar nesta recuperação, já que a expectativa é 

de que a safra de grãos alcance novo recorde no ano que vem.  
 

Continental nacionaliza bandas de rodagem 

06/10/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Continental nacionalizou a produção das bandas de rodagem ContiTread. Elas estão 
sendo feitas em São Leopoldo (RS) pela Unique Rubber com os desenhos dos pneus 

originais da marca alemã e compostos aprovados previamente pela Continental.  
 

As bandas são utilizadas em sua recapadora própria (Best Drive) e também na rede 
autorizada. Segundo a Continental, essas bandas mantêm as características de baixo 
consumo de combustível, durabilidade, capacidade de escoamento de água e poder de 

tração dos pneus de carga da própria marca.  
 

As bandas ContiTread são oferecidas em 12 desenhos diferentes. Servem para longa 
distância, tráfego regional ou urbano e construção. As bandas estão disponíveis em 
diferentes larguras e são compatíveis com as carcaças disponíveis no mercado.  
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A Best Drive está em operação há mais de um ano. É a primeira recapadora da 
Continental na América do Sul. Fica em Mogi das Cruzes (SP), tem capacidade para 
reformar 1,5 mil pneus por mês para caminhões e ônibus e já foi projetada levando 

em consideração uma possível expansão para até 5 mil unidades/mês com o mesmo 
maquinário.  

 
Com um volume de 8,8 milhões de pneus de carga reformados por ano, o Brasil é o 

segundo maior mercado mundial no segmento, atrás apenas dos Estados Unidos. 
Segundo a Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus (ABR), o setor 
movimenta anualmente cerca de R$ 5 bilhões, possui mais de 1,2 mil reformadoras 

de pneus comerciais, 18 fornecedores de matéria-prima e gera mais de 40 mil 
empregos diretos.  

 

Volkswagen puxou vendas de veículos para baixo 

06/10/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
A parada na produção das fábricas brasileiras da Volkswagen respingou no mercado 

brasileiro de veículos. Dados do Renavam divulgados pela Fenabrave na quarta-feira, 
5, indicam que setembro terminou com baixa de 12,1% nas vendas na comparação 
com agosto, para 159,9 mil automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. A falta 

de veículos nas concessionárias da montadora estaria entre os principais fatores para 
mais uma contração. 

 
Com o problema, setembro ficou entre os meses de menor volume de vendas de 2016, 
atrás apenas de janeiro e fevereiro, que são tradicionalmente fracos. O resultado foi 

ainda 21,3% menor do que o registrado em setembro de 2015. “O principal fator crítico 
para o mercado hoje é esta questão da falta de peças, que pode atrapalhar a produção 

de algumas montadoras”, avalia Alarico Assumpção Jr., presidente da Fenabrave. No 
acumulado dos nove meses do ano, os emplacamentos somaram 1,5 milhão de 

unidades, com queda de 22,8% na comparação com intervalo equivalente do ano 
anterior. 
 

As fábricas da Volkswagen interromperam as atividades por mais de um mês por falta 
de componentes feitos por empresas do Grupo Prevent. A montadora voltou a produzir 

no dia 16 de setembro em ritmo acelerado para repor os estoques na rede, mas o 
impacto da parada no já enfraquecido mercado nacional motivou a Fenabrave a revisar 
as expectativas para este ano. O tombo até dezembro deve chegar a 19,8%, com o 

emplacamento de 2,06 milhões de veículos.  
 

A falta de carros da marca alemã impactou a média diária de vendas de setembro, que 
ficou em apenas 7,6 mil emplacamentos/dia. O volume é 4,7% inferior ao de agosto. 
Para agravar a situação, o mês passado teve ainda dois dias úteis a menos, com 

apenas 21 de licenciamentos.  
 

“A mudança política também não refletiu no mercado da forma como esperávamos”, 
admite Assumpção Jr., na tentativa de explicar mais um resultado negativo que 
contraria a previsão de melhora das vendas nos últimos meses do ano.  

 
Segundo o executivo, o desemprego ainda elevado e a dificuldade para obter crédito 

estão entre outros fatores que puxam a demanda para baixo. Ele calcula que, a cada 
10 pedidos de financiamento, apenas três fichas são aprovadas. 
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MAIOR PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DIRETAS 
 
As vendas de veículos feitas diretamente pelas montadoras a frotistas ganharam 

importância com a queda do mercado. Esta demanda respondia por cerca de 20% dos 
negócios nos tempos de volume superior a 3 milhões de unidades por ano. Agora a 

participação aumentou para 33% no acumulado de 2016. 
 

 “O volume não subiu, mas como o varejo caiu, o peso destes emplacamentos ficou 
maior”, esclarece Assumpção Jr. 
 

Para proteger a rede de distribuição da concorrência com estes frotistas, que atuam 
também nas vendas de carros seminovos, a Fenabrave firmou acordo com a Anfavea 

que determina que estas empresas só podem oferecer veículos no mercado 12 meses 
após a compra.  
 

“É uma autorregulação, algo importante para setor”, aponta o presidente da 
Fenabrave. Segundo ele, as vendas de veículos usados respondem, em média, por 

15% do faturamento das concessionárias. Fatia de 25% das receitas vem dos serviços 
no pós-venda e os 60% restantes são obtidos nos negócios com carros zero-
quilômetro.  

 
Com a crise que afeta o setor automotivo, estes porcentuais ficaram desequilibrados, 

o que causou o fechamento de 1,7 mil revendas no País entre janeiro de 2015 e março 
deste ano. Outras 470 casas foram abertas neste período, de marcas que estão 
ampliando atuação, como Jeep e Audi.  

 
Ainda assim, o saldo foi de 1,2 mil lojas que encerraram as atividades, o que fez a 

rede de distribuição nacional encolher para 7 mil concessionárias. O impacto da 
redução foi devastador para os empregos no setor: 124 mil vagas foram cortadas nas 
revendas, que passaram a contar com 380 mil colaboradores, número três vezes 

superior ao das montadoras.  
 

Consumo de asfalto cresce 7%, mas o setor não se recupera de queda de 

2015 

06/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O volume de asfalto consumido entre janeiro e agosto no Brasil cresceu 7% em relação 

ao ano passado, quando o setor teve uma diminuição brusca de atividade.  
 
Prefeituras foram responsáveis por parte da movimentação, diz José Alberto Ribeiro, 

presidente da Aneor, associação de empresas que atendem a União. "Pavimentar ruas 
dá visibilidade em ano eleitoral", afirma.  

 
As esferas federal e estadual não aumentaram o consumo em 2015, ele afirma.  

As concessionárias, no entanto, podem ter incrementado a sua atuação, segundo Luiz 
Rocholi, da associação das distribuidoras de asfalto.  
 

"A União passou a quitar restos a pagar de 2015 neste ano, e o Dnit (departamento 
nacional de transportes) acerta as faturas com mais respeito ao prazo." 

Apesar do aumento, a quantidade de metros cúbicos não alcançou patamares de anos 
anteriores.  
 

"O mercado não está bem. Mesmo com o crescimento deste ano, não se vislumbra 
uma recuperação de verdade", afirma Rocholi.  

 
Na semana passada, ele e outros empresários do segmento se reuniram na Fiesp, em 
São Paulo, com Pedro Parente, presidente da Petrobras, e levaram uma série de 

reivindicações do setor.  
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Uma delas é que a estatal passe a ser somente uma fornecedora de um tipo básico de 
asfalto, e outras empresas sejam as responsáveis por fabricar materiais de cobertura 
mais sofisticados.  

 

Temer apela a empresários para pressionar Congresso e aprovar teto 

06/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
Em busca de apoio para sua proposta de teto para os gastos públicos, o presidente 

Michel Temer acertou com empresários um plano para pressionar o Congresso a 
aprovar a medida e determinou que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vá à 
televisão defender o projeto.  

 
No sábado (1º), véspera do primeiro turno da eleição municipal, Temer reuniu-se com 

empresários em São Paulo e foi informado de que entidades do setor privado 
publicarão anúncio nos jornais nos próximos dias defendendo a aprovação do teto de 

gastos.  
 
Meirelles deverá fazer seu pronunciamento nesta quinta (6), às 20h, em rede nacional 

de rádio e TV. Ele vai buscar traduzir para a população a necessidade de o governo 
federal controlar suas contas.  

 
A intenção do ministro é dizer que todos sabem que, quando a crise entra em casa, a 
família é obrigada a cortar despesas e o mesmo deve acontecer com o governo.  

O ministro da Fazenda vai dizer também que a aprovação do teto dos gastos ajudará 
o país a recuperar sua credibilidade e a confiança dos investidores, o que permitiria a 

retomada do crescimento e a redução do desemprego.  
 
A primeira versão do anúncio elaborado pelos empresários, apresentada a Temer, 

recebeu o título de "Teto de gastos é remédio indispensável" e terá a assinatura de 
entidades de representação empresarial, entre elas as federações das indústrias de 

São Paulo e do Rio de Janeiro.  
 
Além do anúncio, empresários também prometem entrar em contato diretamente com 

deputados para pedir apoio à proposta de emenda constitucional que cria o teto dos 
gastos públicos federais.  

 
A medida limita o crescimento dos gastos à variação da inflação por um período que 
pode chegar a 20 anos.  

 
Nas conversas com empresários, Temer afirmou que sua proposta funcionará como 

"meu Plano Real", porque vai permitir fazer o "ajuste fiscal, combater a inflação e 
reduzir o desemprego no país".  
 

Ao citar o plano econômico que ajudou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB) a se eleger em 1994, a intenção de Temer não era se referir à eleição 

presidencial de 2018, dizem assessores, mas à importância que o Real teve para o 
sucesso do governo Itamar Franco (1992-1994).  
 

Temer tem dito que não será candidato à reeleição, por considerar que esta 
possibilidade inviabilizaria a aprovação no Congresso de medidas como o teto dos 

gastos e a reforma da Previdência.  
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ALTERNATIVA  
Em sua primeira versão, o anúncio dos empresários diz que a "economia brasileira 
está doente" porque o governo "gasta mais do que arrecada". Segundo eles, isso gerou 

quebradeira de empresas e 12 milhões de desempregados.  
 

Os empresários dizem que "não há alternativa" para solucionar a crise a não ser impor 
um limite aos gastos públicos e fazer o que as pessoas e empresas já fazem: "gastar 

só o que arrecada". O texto termina afirmando que todos devem isso a seus "filhos, 
netos e à nação brasileira".  
 

O governo quer que a proposta do teto seja votada nesta quinta pela comissão especial 
da Câmara dos Deputados criada para analisá-la, no mesmo dia em que irá ao ar o 

pronunciamento de Meirelles.  
 
No domingo (9), Temer planeja reunir cerca de 400 deputados governistas, em jantar 

no Palácio da Alvorada, para convencê-los a aprovar no dia seguinte, no plenário da 
Câmara, a emenda constitucional em primeiro turno.  

 
A meta do governo é concluir a votação na Câmara ainda neste mês, dando tempo 
para que o Senado vote a medida antes do fim do ano.  

 

Por determinação da Justiça, Usiminas terá nova troca de presidente 

06/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A siderúrgica Usiminas terá novo presidente nos próximos dias. Por determinação da 
Justiça, Sergio Leite será afastado do comando da companhia e Rômel Erwin de Souza, 
que o antecedeu, retomará o posto.  

 
É a terceira troca no comando da empresa em pouco mais de dois anos –a companhia 

ainda precisa ser intimada para a troca se concretizar. As mudanças são reflexo da 
disputa entre os grupos que controlam a fabricante de aço: a argentina Ternium e a 
japonesa Nippon Steel.  

 
Desde 2014, ambas se engalfinham nos bastidores, num vaivém de ações judiciais e 

acusações mútuas de descumprimento do acordo de acionistas por elas firmado.  
 

A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desta quarta (05) atende o pleito dos 
japoneses. Eles solicitaram a anulação da reunião que, em maio deste ano, elegeu 
Leite para a presidência da siderúrgica. 

 
A Nippon alegou que, na ocasião, o acordo fora descumprido, já que, para a escolha 

do chefe da companhia, é necessário haver consenso entre os sócios.  
 
O nome de Sérgio Leite teve apoio da Ternium, dos representantes dos empregados e 

dos minoritários. Os conselheiros do grupo japonês votaram contra sua indicação – a 
favor, portanto, da permanência de Rômel de Souza no cargo.  

 
A disputa é tão intrincada que o próprio Souza havia sido colocado no comando com 
um mandato-tampão. Em setembro de 2014, ele fora alçado ao posto após o então 

presidente, Julián Eguren, e outros dois executivos ligados à Ternium terem sido 
demitidos. O presidente do conselho na época ligado à Nippon, os destituiu sob 

acusação de receberem benefícios sem a devida aprovação – o que eles e a Ternium 
negam.  
 

Em comunicado aos investidores, a Usiminas afirmou que "aguardará a intimação da 
referida decisão e manterá o mercado devidamente informado". Elias de Matos Brito, 

presidente do conselho de administração, afirmou, por meio de nota, que respeita a 

mailto:http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1820245-por-determinacao-da-justica-usiminas-tera-nova-troca-de-presidente.shtml


decisão da Justiça e defende uma "solução para trazer estabilidade de longo prazo 
para a companhia".  
 

Com a decisão, os demais cargos da diretoria permanecem inalterados. Sergio Leite 
deve voltar à vice-presidência comercial da companhia.  

 
CRISE  

A briga entre os sócios ocorre num momento de crise profunda na operação da 
siderúrgica. No primeiro semestre deste ano, a Usiminas vendeu menos volume tanto 
de aço quanto de minério de ferro. No primeiro, a queda foi de quase 30% frente ao 

primeiro semestre de 2015. No caso do minério, o tombo foi de 25%.  
 

O prejuízo foi de R$ 275 milhões. Menor, contudo, que o visto em 2015, quando o 
rombo foi de quase R$ 3,7 bilhões.  
 

A confusão na Usiminas pode dar dor de cabeça para o governo. Os estatais Banco do 
Brasil e o BNDES estão entre os maiores credores da siderúrgica mineira.  

 
A empresa anunciou no início do mês um acordo com bancos brasileiros e japoneses.  
 

Ficou acertado um prazo de três anos para início do pagamento de R$ 6,3 bilhões em 
dívidas. Para dar certo, porém, a Usiminas precisará sair do vermelho até lá.  

 
 


