
 

09 DE NOVEMBRO DE 2016 

 Quarta-feira 

 SINDIMETAL /PR DIVULGA O EVENTO ”2º FÓRUM DE COMÉRCIO EXTERIOR NO 

SUL” 

 TRUMP ATROPELA PREVISÕES E É ELEITO O 45º PRESIDENTE DOS ESTADOS 

UNIDOS 

 NA FÁBRICA, NOVOS ROBÔS ATUAM COMO AJUDANTES DO OPERÁRIO, NÃO 

SUBSTITUTOS 

 VOLKS VOLTA A DISCUTIR ÇOM TRABALHADORES REESTRUTURAÇÃO QUE ENVOLVE 

CORTE DE CUSTOS 

 SETOR DE AUTOPEÇAS FAZ CIDADES RENASCEREM NOS EUA 

 REPETIR EM 2017 O VOLUME DE 2016 ‘JÁ ESTARÁ BOM’, DIZ PRESIDENTE DA 

HONDA 

 ARTIGO: ESQUERDA ESTÁ ENGANADA QUANTO AO RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

 PETROBRAS REDUZ NOVAMENTE PREÇOS DA GASOLINA E DO DIESEL 

 GOVERNO DIZ QUE PREVIDÊNCIA DEVE MUDAR ATÉ JULHO DE 2017 

 GOVERNO VAI REVISAR BENEFÍCIO ASSISTENCIAL A IDOSOS E DEFICIENTES 

 'NINGUÉM ESTÁ PERSEGUINDO APOSENTADOS', DIZ TEMER 

 BNDES PODE DEVOLVER MAIS QUE R$ 100 BILHÕES AO GOVERNO 

 NOVA RODADA DE REPATRIAÇÃO TERÁ MULTAS E IMPOSTOS MAIORES, DIZ RENAN 

 VITÓRIA DE TRUMP DERRUBA MERCADOS FINANCEIROS EM TODO O MUNDO 

 APÓS 9 ALTAS, TAXAS DO CHEQUE ESPECIAL FICAM ESTÁVEIS EM NOVEMBRO, DIZ 

PROCON-SP 

 FGV: IPC-S DEVE FECHAR MÊS EM 0,40%, COM ALIMENTOS E COMBUSTÍVEL SE 

ESTABILIZANDO 

 TERCEIRIZAÇÃO PODE AVANÇAR NO CONGRESSO 

 CRESCE DESEMPREGO ENTRE OS JOVENS DE ATÉ 24 ANOS, DIZ IPEA 

 CAI O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS PARANAENSES EM OUTUBRO 

 TOYOTA QUER SURFAR ONDA DE SUVS NO BRASIL 

 FORD CONFIRMA A VINDA DO MUSTANG 

 HYUNDAI FINALMENTE REVELA CRETA FABRICADO NO BRASIL 
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 RENAULT INAUGURA NOVA ESTRATÉGIA DE MERCADO NO SALÃO 

 KIA AGUARDA REPASSE DE COTAS SEM IPI EXTRA 

 VOLKSWAGEN TERÁ NOVA FAMÍLIA DE VEÍCULOS ATÉ 2020 

 FIAT LANÇA MOBI COM MOTOR 3 CILINDROS NO SALÃO 

 A COROMILL 415 PROPORCIONA GRANDE CAPACIDADE DE AVANÇO 

 GM ESTIMA VENDAS DE 2,4 MI DE VEÍCULOS LEVES NO BRASIL EM 2017 

 GROB BRASIL VAI AUMENTAR A CAPACIDADE EM 20% EM 2017 

 COMAU INSTALA LINHA DE MONTAGEM DE MOTORES NA FCA 

 MONTADORAS VISAM RECUPERAÇÃO MODERADA EM SALÃO DO AUTOMÓVEL 

MODESTO EM SÃO PAULO 

 COTA PARA IMPORTADOS PODE MUDAR 

 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SE APEGAM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 FGTS COMO GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO 

 PROPOSTAS DE JURISTAS PARA ALTERAR REGRAS TRIBUTÁRIAS COMEÇAM A 

TRAMITAR 
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CÂMBIO 

EM 09/11/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,224 3,224 

Euro 3,530 3,531 
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SINDIMETAL /PR divulga o evento ”2º Fórum de Comércio Exterior no Sul” 
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Trump atropela previsões e é eleito o 45º presidente dos Estados Unidos 

09/11/2016 – Folha de S. Paulo 
 

 
 

Quando, em junho do ano passado, o empresário e ex-apresentador de TV Donald 
Trump, 70, desceu a escada rolante da Trump Tower (seu QG em Nova York) para 
anunciar que estava entrando na corrida à Casa Branca, poucos o levaram a sério.  
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Na madrugada desta quarta (9), ele se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos, 
após derrotar a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e derrubar a maioria das 
pesquisas que, até a linha de chegada, o pintavam como uma zebra.  

 
Trump derrotou praticamente todo o establishment americano, a começar por caciques 

do seu próprio partido. Prevaleceu sobre uma rara união entre empresários, artistas e 
intelectuais renomados, além de grandes veículos de mídia, que deram apoio à 

democrata Hillary Clinton.  
 
O empresário será o primeiro presidente dos EUA sem uma carreira política e o mais 

velho já eleito.  
 

A confirmação da vitória veio com as projeções de vitória do republicano nos Estados 
da Pensilvânia e de Wisconsin, por volta das 5h30 (horário de Brasília). Às 6h45, 
Trump tinha 288 votos no Colégio Eleitoral, segundo projeção da CNN, contra 215 de 

Hillary. A votação nos EUA é indireta; entenda aqui como funciona.  
 

 
 

Antes mesmo de anunciado o resultado final, frente ao bom desempenho do 
republicano, o nervosismo ganhou força nos mercados mundiais. 

  
Na Ásia, as Bolsas tiveram perdas agravadas com o avanço de Trump. Às 6h45 (horário 
de Brasília), Tóquio tinha queda de 5,36% e Hong Kong, de 2,16%.  

 
O México, tradicional parceiro americano, também foi castigado. O peso (moeda local) 

caia 10,2%, um tipo de queda que não era visto desde a crise global de 2008. O temor 
é que a chegada de Trump ao poder dê fim ao acordo de livre-comércio com o país. 
  

Os mercados futuros americanos (espécie de espelho sobre como as Bolsas dos EUA 
vão reagir pela manhã, quando as operações tiverem início) recuaram com força. O 

índice futuro do S&P 500, que engloba 500 grandes empresas americanas e, portanto, 
é um bom indicador da maior economia mundial, recuava 4,5%.  
 

A virada de Trump começou com a apuração dos votos em alguns dos Estados-chave 
da costa leste do país, que apareciam como mais disputados nas pesquisas, ainda que 

com alguma vantagem para Hillary.  
 
A surpresa começou com Trump à frente na Flórida e na Carolina do Norte, dois dos 

Estados em que os candidatos fizeram campanha mais intensamente nas últimas 
semanas.  

 
Logo depois, o republicano abriu vantagem sobre a democrata em Ohio, Estado 

essencial para que ele abrisse caminho para a vitória.  
 
Mesmo derrotada, Hillary poderia ainda superar Trump no voto popular, algo possível 

no sistema eleitoral americano, que prioriza o Colégio Eleitoral.  
 

É algo raro, mas que já aconteceu quatro vezes em eleições presidenciais dos EUA, a 
última em 2000, quando George W. Bush teve menos votos populares que Al Gore, 
mas foi derrotado no Colégio.  
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DO VELÓRIO À FESTA  
No hotel em Nova York onde foi preparada a festa da vitória republicana, a poucas 
quadras do Trump Tower, o clima era de velório no início da noite, quando as primeiras 

projeções negativas sugeriam vitória de Hillary.  
 

Aos poucos, porém, a euforia foi tomando conta do ambiente, à medida que a 
contagem dos votos em Estados importantes como Flórida e Ohio indicava que o 

bilionário estava no caminho da vitória.  
 
Um dos convidados da festa, o produtor de TV Alan Sands, 54, era um dos que se 

agarravam a cada número positivo. "Vamos ganhar com o voto de americanos que 
jamais foram às urnas e se sentiram inspirados por Trump", disse. A uma possível 

vitória de Hillary Clinton, ele reagiu com uma careta: "Jamais a chamaria de 
presidente".  
 

O primeiro sinal mais forte de que a confiança havia tomado conta do campo trumpista 
surgiu com a chegada ao evento do ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, que 

apareceu com um sorriso triunfante quando a apuração ainda estava indefinida. "É 
uma grande noite", disse Giuliani, que foi um dos mais ferozes defensores de Trump 
e está cotado para ser ministro da Justiça no próximo governo.  

 
Diferentemente do ato de encerramento da campanha de Hillary, que foi aberto a seus 

eleitores, a festa da vitória de Trump foi fechada para convidados. "É um evento íntimo 
para amigos", explicou à Folha um assessor da campanha no início da noite, dando a 
impressão de que não havia no lado de Trump confiança suficiente na vitória que 

justificasse algo maior.  
 

AGRESSIVIDADE  
O desfecho das eleições premia uma das campanhas mais agressivas e não 
convencionais da história, e a ambição de um empresário que nasceu em berço de 

ouro, multiplicou sua fortuna entre vários negócios controversos e venceu na política 
explorando ao máximo a frustração do público com a política tradicional.  

 
Mais velho candidato já eleito para a Casa Branca –Ronald Reagan tinha 69 anos 
quando assumiu, um a menos que ele–, Donald Trump venceu prometendo mudança 

e vendendo-se como o forasteiro político capaz de desafiar um sistema corrupto que 
tem na veterana Hillary Clinton seu maior símbolo de decadência.  

 
"Hillary trapaceira" foi o apelido com que se referiu à ex-secretária de Estado durante 
toda a disputa, encontrando ressonância num público que a via como a imagem da 

desonestidade.  
 

Sua ascensão improvável desafiou o consenso entre os analistas de que não chegaria 
longe devido à inexperiência na política, às promessas vagas e ao linguajar vulgar. 

Mas ele foi hábil em usar o repúdio a seu favor, afirmando que era mais uma prova de 
que incomodava um establishment temeroso de mudanças.  
 

  

 

 

Donald Trump vota com a mulher, Melania, em Nova York, nesta terça-feira (8) 

   

Nem a guerra civil gerada em seu partido, que gerou o movimento "Nunca Trump" 
deteve o empresário, que derrotou 16 pré-candidatos para se tornar o candidato 
republicano mais votado na história das prévias da legenda.  
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Na reta final, sua campanha parecia ter afundado, depois da divulgação de um vídeo 
de 2005 em que usava linguagem vulgar para se referir às mulheres e sugerir que 
podia fazer o que quisesse com elas por ser famoso.  

 
"Pegue-as pela xoxota", disse ele na gravação, causando indignação e choque em boa 

parte do público.  
 

O naufrágio de sua candidatura continuou depois que uma dúzia de mulheres o 
acusaram de assédio sexual, o que o bilionário negou, afirmando que elas eram 
trapaceiras a serviço de Hillary.  

 
Mas o empresário que baseou sua campanha no slogan "Faça a América grande 

novamente" deu a volta por cima, contando com o apoio de uma legião fiel de 
seguidores e de eleitores ocultos que passaram a perna nas pesquisas.  
 

 
 
No fim, ainda contou com o impulso inesperado do FBI (polícia federal), que a 11 dias 

da eleição reabriu a investigação sobre o uso, por Hillary, de um servidor privado de 
e-mail quando era secretária de Estado (2009-2013).  
 

Às vésperas da eleição o FBI reiterou a decisão anterior, de que não havia motivo para 
indiciá-la, mas o estrago estava feito.  

 
Trump ganha a Casa Branca mesmo depois de ter insultado imigrantes mexicanos, 
muçulmanos, mulheres e pessoas com deficiência, num prêmio a sua retórica contra 

o politicamente correto e uma vitória contra uma rival que ele demonizou por meses. 
  

RUPTURA  
Foi um duelo de visões de mundo bem diferentes em quase todos os temas, mas acima 
de tudo entre a continuidade das políticas de Barack Obama, com Hillary Clinton, e a 

ruptura radical proposta por Donald Trump.  
 

Vendo seu legado em risco, Obama entrou na campanha como nenhum de seus 
antecessores na história recente, tornando-se um cabo eleitoral de luxo para Hillary.  
 

Do outro lado, Trump prometia reverter medidas centrais do governo Obama, como a 
reforma do sistema de saúde e o plano para evitar a deportação de imigrantes.  

 

 

Joe Burbank/Orlando Sentinel 

 

 

Hillary brinca com uma imagem gigante de Obama dada a ela por um apoiador na 
Flórida 

 

A economia em recuperação na reta final do governo Obama serviu de impulso para 
Hillary, mas não escapou da guerra de narrativas entre os candidatos.  
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Trump atraiu principalmente eleitores de classe média baixa, que foram afetados no 
bolso pela desindustrialização em algumas partes do país e sentem que perderam 
espaço econômico e político nas últimas décadas com o crescimento das minorias que 

mudou o perfil demográfico dos EUA.  
 

Os números comprovam a retomada da economia após a recessão de 2008. A mais 
recente taxa de desemprego, divulgada em outubro, caiu para 4,9%, depois de bater 

na casa dos 10% em 2009.  
 
Mas a retórica contra o sistema político que moveu a campanha de Trump também 

alvejou a credibilidade das estatísticas do governo, com o bilionário afirmando que a 
taxa real de desemprego é de pelo menos 10%, algo que não pôde comprovar.  

 
Trump também bombardeou o presidente Obama por comandar a recuperação mais 
lenta desde a Segunda Guerra Mundial (a previsão do Fundo Monetário Internacional 

de crescimento da economia americana é de 1,6% neste ano), desta vez com com 
base em fatos.  

 
Para a maioria dos economistas, porém, os planos do candidato republicano, com 
grandes cortes de impostos e restrições à imigração, poderiam causar sérios danos ao 

país, levando-o de volta à recessão.  
 

Trump conquistou uma parcela da população que ficou para trás na retomada 
econômica, principalmente homens brancos sem nível superior. Mas a atração desse 
eleitorado por Trump não pode ser medida apenas pelo estado da economia, já que 

seus eleitores têm renda acima da média nacional, segundo cálculo do site 
FiveThirtyEight, do estatístico Nate Silver.  

 
Nas áreas do país em que ele obteve mais apoio há alta concentração de população 
branca e de baixa instrução, que valoriza princípios associados ao conservadorismo 

como a rejeição ao direito ao aborto e a defesa intransigente da posse de armas.  
 

ALTA VOLTAGEM  
As diferenças entre os dois lados da campanha resultaram numa das eleições com 
maior polarização política e tensão racial da história, despertando temores de que a 

divisão será mantida depois que a disputa chegar ao fim.  
 

 

Mark Ralston/AFP 

 

 

Donald Trump e Hillary Clinton se enfrentam no último debate presidencial, em Las 
Vegas 

 

Em retrospecto histórico, porém, campanhas com alta voltagem política estão longe 
de ser novidade nos EUA. Em 1912 o ex-presidente Theodore Roosevelt levou um tiro 

no peito durante um comício, e mesmo assim terminou seu discurso.  
 
No exemplo mais recente, em 2000, o republicano George W. Bush só foi declarado 

vencedor cinco semanas após a eleição, em meio a uma polêmica recontagem de votos 
na Flórida. Al Gore venceu a disputa nacional com 543 mil votos a mais, e ainda assim 

não chegou à Presidência.  
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A campanha de 2016, porém, será lembrada como uma das mais sujas da história, 
com várias empreitadas polêmicas, a maioria protagonizada por Donald Trump.  
 

Após 14 temporadas à frente do programa de TV "O Aprendiz", o bilionário introduziu 
o estilo "reality show" na campanha presidencial, capitalizou a "raiva" de grande parte 

do público contra o governo e derrotou seus muitos concorrentes na disputa 
republicana para se tornar o candidato presidencial do partido.  

 
Sem um plano de governo claro, concentrou-se em insultos contra os rivais, colando 
neles apelidos pejorativos, como o de Hillary. Experiente e mais comedida, a 

democrata também acabou entrando na campanha negativa, explorando as 
declarações de Trump contra latinos, muçulmanos e mulheres para enfatizar que ele 

não tinha temperamento para ser presidente.  
 
Com isso, a corrida presidencial foi dominada por acusações mútuas, com menos 

tempo dedicado a propostas e mais às personalidades de dois dos candidatos mais 
impopulares da história.  

 
Passada a disputa, a grande questão é como o vencedor será capaz de unir um país 
rachado entre eleitorados que, em grande medida, foram movidos pelo ódio ao 

candidato rival.  
 

A vitória de Trump também não deverá ser facilmente absorvida pelas lideranças 
internacionais, já que o republicano disparou contra muçulmanos, mexicanos, 
chineses, japoneses e coreanos, entre outros, gerando incertezas sobre suas posições 

e propostas.  
 

Na fábrica, novos robôs atuam como ajudantes do operário, não substitutos 

09/11/2016 – The Wall Street Journal 

 

  
Um novo operário está encantando os funcionários da fábrica da Whirlpool Corp.: um 
robô chamado Chappy. 

 
Os funcionários da fábrica de secadoras dizem que estão simpatizando com seus 

colegas programáveis, de um braço só, que assumiram algumas das tarefas 
repetitivas. Um deles, que foi batizado de “Chappy”, em homenagem à funcionária de 

quem herdou as funções, tira fotos das peças para detectar defeitos. 
 
“Se posso receber alguma ajuda para fazer meu trabalho, sou plenamente a favor”, 

diz Karen Beidler, a “Chappy”, que agora está livre para se concentrar em checar 
falhas e consertar conexões de fiação. “É a tecnologia ajudando a mão-de-obra 

humana — isso ninguém consegue vencer.” 
 
A Whirlpool e outras grandes empresas da manufatura estão reformulando o 

funcionamento do chão de fábrica em torno de “robôs colaborativos”, que deixam de 
operar quando uma pessoa esbarra neles. Essa precaução permite que os robôs atuem 

em espaços apertados, com pouco ou nenhuma barreira de proteção. 
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Os robôs colaborativos empilham pneus sobressalentes e aplicam cola quente no 
interior dos modelos Chevrolet Sonic e Buick Verano na fábrica da General Motors Co. 
em Lake Orion, Michigan.  

 
Eles ajudam a instalar portas e para-brisas na fábrica da BMW AG em Spartanburg, 

na Carolina do Sul. Limam peças rebitadas nos jatos 787 numa fábrica da Boeing Co. 
na Austrália e, em breve, talvez façam o mesmo numa fábrica da empresa em 

Charleston, na Carolina do Sul. 
 
Os economistas atribuem o prolongado declínio nos empregos industriais nos Estados 

Unidos, em parte, à automação, mas os executivos do setor dizem que a tendência 
mais recente na robótica não visa eliminar empregos. Pelo contrário, o objetivo é 

melhorar a segurança e aumentar a produtividade. 
 
E à medida que os robôs ajudam as fábricas a aumentar a eficiência, dizem os 

executivos, eles as tornam mais competitivas em relação aos países com mão de obra 
mais barata. E se os custos menores resultarem em um aumento nas vendas, as 

fábricas podem se expandir e contratar mais pessoas para funções especializadas 
ainda necessárias. 
 

  
 

Mais de 28 mil robôs foram instalados em fábricas da América do Norte no ano 
passado, de acordo com a Robotic Industries Association. Os robôs colaborativos 
provavelmente são apenas uma fração do total, mas essa associação setorial pretende 

monitorar suas vendas agora que empresas como as japonesas Fanuc Corp. e Yaskawa 
Electric Corp. estão lançando novos modelos.  

 
A firma de pesquisas ABI Research prevê que o mercado para robôs colaborativos vai 

superar US$ 1 bilhão até 2020, ante US$ 95 milhões em vendas mundiais no ano 
passado. 
 

A Fanuc América vendeu menos de 100 desses equipamentos desde que começou a 
comercializá-los, há cerca de um ano, diz Rick Maxwell, diretor de engenharia. Mas 

Maxwell prevê que as vendas de modelos colaborativos podem crescer 
significativamente. “Há um interesse tremendo no mercado.” 
 

Jeff Burnstein, presidente da associação de robótica, diz que as máquinas estão 
ajudando os fabricantes americanos a concorrer com fabricantes de menor custo no 
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exterior. Mas acrescenta que eles também têm seus limites. Não são tão fortes quanto 
os robôs maiores e, como se movem mais devagar em nome da segurança de seus 
vizinhos humanos, nem sempre são tão eficientes. “Há muitas aplicações para as quais 

eles simplesmente não servem.” 
 

A Panther Global Technologies, de Wixom, Michigan, fabricante de virabrequins e 
outros componentes para ferramentas, como serras elétricas, vem usando os novos 

robôs para ampliar a eficiência da sua fábrica nos EUA. No próximo ano, o diretor-
presidente Don Leith planeja fechar uma das duas fábricas da Panther na China e 
trazer cerca de 40 empregos de volta aos EUA, dez anos depois de ter demitido grande 

parte da mão de obra e transferido a produção para o exterior. “Sem eles, teria sido 
impossível”, diz Leith, falando dos robôs. 

 
A Universal Robots AS, da Dinamarca, vende robôs de um só braço por até US$ 45 
mil. Este tipo de robô pode trabalhar 24 horas por dia, tomando o lugar de operários 

em três turnos. Nos EUA, um operário de produção de nível médio ganha US$ 36.220 
ao ano, excluindo horas extras e benefícios, segundo o Departamento de Trabalho.  

 
Executivos da manufatura também dizem que os robôs geram economias com o custo 
de materiais, pois são mais eficientes na aplicação de vários produtos, como cola. 

 
Os executivos dizem que os robôs também poupam os operários de tarefas monótonas 

e tarefas que podem causar lesões. Os trabalhadores de fábrica são os mais sujeitos 
a lesões no ambiente de trabalho devido a movimentos repetitivos, segundo dados do 
governo americano, e a maior parte das lesões causadas por ações como levantar e 

abaixar itens pesados ocorre nas fábricas. 
 

“Certamente, há um benefício de produtividade, mas estamos vendo muitos outros 
benefícios”, diz Jim Keppler, da Whirlpool, diretor de qualidade e cadeia integrada de 
suprimentos na América do Norte. Ele não quis dizer quanto os robôs geraram de 

economia para a Whirlpool em custos de mão de obra. 
 

Keppler diz que os trabalhadores serão realocados à medida que novos robôs 
assumirem algumas das suas tarefas. Embora a Whirlpool tenha se beneficiado com a 
economia de mão de obra e outros benefícios, Keppler diz que os robôs colaborativos 

não podem fazer tudo. “Esses robôs nunca vão substituir nossa força de trabalho.” 
 

Na fábrica da Whirlpool em Marion, oito robôs colaborativos ajudam 2.200 funcionários 
a produzir cerca de 18 mil secadoras por dia. Além de checar a parte traseira das 
secadoras em busca de defeitos, eles movimentam grandes tambores, instalam 

motores e testam os filtros retentores de fiapos. 
 

Os líderes da fábrica de secadoras da Whirlpool estão avaliando mais de 40 tarefas 
que os robôs colaborativos poderiam realizar. “No momento estamos apenas mexendo 

na superfície”, diz Keppler. 
 

Volks volta a discutir çom trabalhadores reestruturação que envolve corte de 
custos 

09/11/2016 – The Wall Street Journal 

  
Os esforços da Volkswagen AG para cortar custos em meio ao escândalo da fraude de 
emissões de gases de efeito estufa enfrentam um novo obstáculo na assembleia 

extraordinária de acionistas e representantes trabalhistas, marcada para hoje, em que 
um impasse sobre a reestruturação poderá ser resolvido. 

 
O diretor-presidente, Matthias Müller, assumiu o comando da segunda maior 
fabricante de automóveis do mundo em vendas há um ano, depois da divulgação de 
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que a montadora havia instalado software ilegais que alteravam os dados de emissões 
em alguns modelos. Ele agora está tentando realinhar os negócios da Volkswagen. 
Müller pretende reduzir os custos e elevar o abatido lucro, eliminando modelos não 

lucrativos, cortando milhares de empregos e reduzindo as enormes despesas de capital 
da empresa. 

 
Os esforços de Müller enfrentam a dificuldade representada pelo sistema de 

governança corporativa da Volkswagen, que concede a representantes de funcionários 
e sindicatos a metade dos assentos do conselho da montadora alemã. Outros dois 
assentos são ocupados pelo Estado de Baixa Saxônia, que possui 20% da companhia. 

O Estado, onde a Volkswagen é o maior empregador, costuma se unir aos 
trabalhadores para rejeitar cortes de empregos ou tentativas de reduzir custos 

transferindo a produção para fora da Alemanha. 
 
Embora a reestruturação afete todo o portfólio da montadora — incluindo marcas como 

Audi e Porsche, altamente lucrativas —, o foco de Müller é a marca de carros de 
passageiros homônima da Volkswagen. O maior negócio da empresa em vendas 

registrou uma margem de lucro de apenas 1,6% no terceiro trimestre. O seu principal 
centro de operações na Alemanha é ineficiente e inchado, dizem analistas. 
 

As negociações entre a administração da Volkswagen e os representantes dos 
funcionários têm sido dificultadas por exigências do sindicato de que a Volkswagen 

concorde em fabricar novos veículos elétricos e uma gigantesca fábrica de baterias na 
Alemanha. 
 

Herbert Diess, ex-executivo da BMW AG que assumiu o comando da marca Volkswagen 
no ano passado, tem enfrentado o líder trabalhista Bernd Osterloh várias vezes na 

discussão sobre como reestruturar a marca e tornar a operação alemã lucrativa. A 
Volkswagen emprega mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, quase metade delas 
na Alemanha, em mais de 100 fábricas. 

 
Pessoas próximas à empresa dizem que Diess está tentando reduzir os custos da 

marca Volkswagen em cerca de quatro bilhões de euros (US$ 4,4 bilhões) nos 
próximos três anos, mas ele precisa do apoio do Osterloh para ter êxito. Os sindicatos 
se recusam a apoiar Diess, a menos que a gerência se comprometa com a produção 

na Alemanha. Sem este compromisso, Osterloh está ameaçando bloquear a aprovação 
do plano quinquenal de investimentos da empresa na reunião regular do conselho em 

18 de novembro. 
 
A reunião extraordinária do conselho de hoje foi marcada para assegurar que as 

decisões possam ser feitas na reunião no final deste mês, diz uma pessoa próxima à 
diretoria. 

 
Depois do escândalo da fraude das emissões dos carros a diesel, que até agora já 

custou à Volkswagen mais de 18 bilhões de euros em compensações e custos legais, 
Müller ampliou as negociações com os funcionários. Elas visam chegar a acordos para 
a racionalização da empresa e uma mudança nos investimentos para garantir que a 

montadora continue competitiva contra as rivais de novas tecnologias, como a Uber 
Technologies Inc. e a Tesla Motors Inc. 

 
Separadamente, um juiz distrital dos Estados Unidos disse na quinta-feira que a 
Volkswagen havia feito “progressos substanciais” para a resolução do problema dos 

veículos com motores a diesel de três litros que estavam com o dispositivo de emissão 
de gases adulterado rodando nas estradas americanas e que deve apresentar um plano 

formal em 30 de novembro. Os cerca de 80 mil veículos não foram incluídos em um 
acordo judicial anterior que cobria 475 mil veículos com motores de dois litros. 
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Arndt Ellinghorst, analista automotivo da corretora Evercore ISI, diz que a Volkswagen 
precisa seguir o exemplo da francesa PSA Peugeot Citroën, que reduziu seu ponto de 
equilíbrio entre custos e receitas e no terceiro trimestre apresentou uma margem de 

6,6% na divisão automotiva da empresa, apesar da queda de receita. 
 

“Seria excelente se Diess alcançasse o mesmo”, diz Ellinghorst. 
 

Uma das maiores mudanças que afetam a Volkswagen e outras montadoras é uma 
migração maciça em direção a veículos elétricos. A mudança poderia acabar com 
milhares de empregos na produção de motores tradicionais e tornar seus componentes 

obsoletos. 
 

A Volkswagen quer que suas negociações gerem reduções de custos de cerca de oito 
bilhões de euros nos próximos três anos, cerca de metade vinda da marca Volkswagen, 
dizem duas pessoas a par da situação. 

 
Karlheinz Blessing, membro do conselho da Volkswagen responsável pela área de 

recursos humanos, disse recentemente que a empresa prometeu não recorrer a 
demissões em massa, mas buscaria eliminar pelo menos 10 mil postos de trabalho em 
todo o mundo através da rotatividade normal e oferecendo aposentadoria antecipada. 

 
A produção de veículos elétricos é menos complexa e eles contêm menos componentes 

do que os carros tradicionais a gasolina ou diesel, diz ele. “Isso significa que 
precisaremos de menos funcionários no longo prazo”, acrescentou. 
 

Setor de autopeças faz cidades renascerem nos EUA 

09/11/2016 – The Wall Street Journal 

 
Cresce o número de novos empregos no país, mas salários são menores 

  
 

Nathaniel Taste abandonou um emprego de gerente em uma loja do Wal-Mart para 
aceitar um cargo de nível básico em uma fábrica de autopeças em Moraine, no Estado 
americano de Ohio, atraído pela vibrante indústria automotiva dos Estados Unidos. A 

transição de Taste ilustra a nova realidade do mercado de trabalho nesse setor. 
 

Taste começou ajudando a limpar uma fábrica abandonada de utilitários esportivos na 
parte sul da cidade. Ali, sua vassoura não servia apenas para varrer o chão, como 
também para enxotar os guaxinins. Hoje, ele é supervisor de produção. E outros 

trabalhadores como ele, dispostos a aceitar salários mais baixos e menos benefícios, 
são fundamentais para o renascimento dos empregos de produção nas cidades do 

chamado Rust Belt, ou “Cinturão da Ferrugem”, na região nordeste dos EUA. 
 
“Era preciso usar máscara para entrar neste lugar”, diz Taste, lembrando seu início na 

empresa, em dezembro de 2015. Sua empresa, a Fuyao Glass Industry Group, é pouco 
conhecida em Ohio e no setor automobilístico americano em geral. E Taste, que tem 

59 anos, apostou seu futuro em “algo que não conseguia ver”. 
 
O que a maior fabricante de vidros automotivos da China precisa que Taste e seus 

colegas de trabalho vejam é o futuro da indústria automobilística americana. Os 
empregos antes oferecidos pela General Motors Co., pagando US$ 70 mil por ano e 
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aposentadoria completa para montar utilitários esportivos, foram substituídos por um 
salário inicial de US$ 12 por hora e cobertura para a maioria dos custos de saúde, mas 
não todos. 

 
As autoridades locais dizem que a chegada da Fuyao a Moraine foi uma dádiva que 

ajudou a estancar a derrocada econômica causada pela saída da GM, assim como o 
fechamento da transportadora de encomendas DHL, pertencente à Deutsche Post AG, 

e da NCR Corp., fabricante de caixas eletrônicos. 
 

  
 
A Fuyao contratou 2 mil pessoas desde que assumiu a fábrica, dois anos atrás, 

produzindo para-brisas e vidros que futuramente devem suprir 25% da produção 
norte-americana de carros e caminhonetes. Ela é o elemento central de um 
investimento de US $ 1 bilhão que o fundador da Fuyao, Cho Tak Wong, pretende 

concluir até o fim de 2017. 
 

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Cho disse que concordou em instalar a 
fábrica nos EUA em 2016, depois de ter ganho um importante contrato de 
fornecimento para a GM. Ele espera, com o tempo, ampliar sua força de trabalho nos 

EUA para 3 mil pessoas. 
 

A prefeita de Moraine, Elaine Allison, diz que a cidade de cerca de 6.300 habitantes 
está “apenas começando a ver os benefícios” do investimento da Fuyao. A rua principal 
da cidade, por exemplo, foi recentemente repavimentada graças a recursos obtidos 

com a taxa de 2,5% de imposto de renda que os trabalhadores pagam. “Foi 
simplesmente uma bênção para nós”, diz ela. 

 
A Fuyao faz parte de um grupo de novas empresas que estão criando postos de 
trabalho em uma indústria automobilística que hoje parece muito diferente daquela 

que desabou durante a crise financeira. A americana Tesla Motors Inc., a espanhola 
Gestamp, a chinesa Yangfeng Automotive Trim Systems Co. e muitas outras 

construíram ou reformaram suas fábricas. 
 
Algumas dessas empresas, incluindo a Fuyao, preencheram um vácuo deixado por 

fornecedores de autopeças que fecharam as portas ou, em alguns casos, foram 
comprados por firmas de private equity durante a crise financeira. A nova fábrica da 

Fuyao em Moraine traz um acréscimo muito necessário à capacidade de produção de 
vidros automotivos nos EUA. 
 

Como resultado, a produção automotiva emprega quase um milhão de pessoas no 
país, o maior número desde 2008, ano em que a GM fechou a fábrica de Moraine, 
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segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. Os trabalhadores do 
setor, porém, ganham um salário médio por hora 3% menor do que a média de oito 
anos atrás. 

 
É um remédio amargo para Moraine e também para Dayton, uma cidade próxima. 

Richard Stock, diretor do Business Research Group, na Universidade de Dayton, estima 
que, embora o emprego esteja aumentando, os salários estão diminuindo.  

 
“Perdemos cerca de US$ 120 [por pessoa] por semana”, diz, observando que, num 
período de oito anos, a região deixou de ganhar mais que a média nacional para ganhar 

menos. 
 

“Aqueles empregos de antigamente na GM já não existem mais”, diz Allison. Segundo 
a prefeita — que também é responsável pelos empréstimos para pessoas jurídicas e, 
nesse papel duplo, está envolvida na gestão da cidade desde os anos 90 —, os 

moradores se adaptaram a uma “nova realidade”. 
 

Stock ressalta que, além da Fuyao, firmas de serviços de logística ou armazenagem 
vêm substituindo as da velha guarda. Embora seja mais difícil ganhar US$ 14 ou US$ 
15 por hora, diz, “as pessoas que desprezam esses empregos não têm nenhuma 

simpatia por aqui.” 
 

Mesmo com salários mais baixos, a força de trabalho americana continua cara para 
uma firma chinesa que, até há pouco tempo, vendia vidro da China para uma fábrica 
da Honda Motor Co. em Ohio. 

 
Os produtos da Fuyao podem custar às montadoras entre US$ 100 e US$ 200. 

 
Percorrendo a fábrica, o diretor-superintendente da Fuyao Glass America, John 
Gauthier, calcula que os operários de Moraine são cinco vezes mais caros do que os 

chineses. Para manter os custos baixos, a Fuyao está usando muitos robôs nos EUA.  
 

Os funcionários têm a missão de encontrar novas formas para substituir o trabalho 
humano, embora Gauthier tenha dito que trabalhadores como Taste sempre serão 
necessários na indústria do vidro. “Queremos quem realmente queira colocar a mão 

na massa.” 
 

Repetir em 2017 o volume de 2016 ‘já estará bom’, diz presidente da Honda 

09/11/2016 – Tribuna PR 

 
O presidente da Honda para a América do Sul, Issao Mizoguchi, afirmou nesta terça-

feira, 8, que a montadora japonesa deve terminar 2016 com a venda de 123 mil 
unidades no Brasil. “E se o mercado se mantiver no mesmo nível em 2017, já estará 
bom”, acrescentou o executivo, durante o Salão Internacional do Automóvel de São 

Paulo.  
 

A cautela, explicou Mizoguchi, se deve à percepção de que, mesmo que a economia 
evolua no ano que vem, os efeitos na venda de veículos vão demorar a ser sentidos. 
“O consumidor está em posição de espera e a confiança, embora tenha melhorado, 

ainda está baixa”, argumentou o executivo da Honda.  
 

Se confirmar o resultado esperado para 2016, a Honda terá queda de 19,8% nas 
vendas de veículos em 2016, segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (Fenabrave). De janeiro a outubro, a montadora japonesa 

vendeu 100,4 mil unidades, recuo de 19,7% ante volume alcançado em igual período 
do ano anterior. 
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Artigo: Esquerda está enganada quanto ao resultado das eleições 

09/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 
É preocupante a frívola interpretação, de parte de uma esquerda "generosa", do 

resultado da eleição municipal de 2016. Teria sido produzido por uma combinação 
diabólica: uma virada da sociedade para a "direita mercadista" acompanhada pelo 
avanço dos votos ligados às "obscurantistas" igrejas evangélicas.  

 
A primeira hipótese que a esquerda continua sem entender o verdadeiro problema da 

coordenação das atividades econômicas em sociedades complexas.  
 
Os "mercados" não existem sem um Estado forte, constitucionalmente controlado. São 

apenas instrumentos que mitigam a incompatibilidade entre dois valores fortemente 
desejados pelos homens, a liberdade e a igualdade, e a condição de que eles precisam, 

a eficiência produtiva da sua subsistência material, para ter mais tempo livre para 
gozá-las.  
 

Tem, sim, graves defeitos, mas, até agora, não se descobriram mecanismos 
alternativos para substituí-los. É preciso insistir. Mesmo quando dispôs do poder 

absoluto, a esquerda "séria" foi incapaz de fazê-lo: matou a liberdade e criou "castas" 
em lugar da igualdade!  
 

A segunda revela um preconceito absurdo apoiado em uma arrogância que se pretende 
"científica". Se há uma evidência na história é que os homens comuns sempre se 

sentiram mal, angustiados, excluídos e, exatamente como no passado, procuram 
conforto na religião.  
 

A contrapartida é o respeito a dogmas que, por sua aparência de "naturais", são 
aceitos pela imensa maioria. Mas por que estão escolhendo as igrejas evangélicas?  

 
Não sei. Mas sei que há 80 anos, no bairro operário do Cambuci, em São Paulo, o 
templo católico da Glória era — todas as quintas-feiras e domingos — o centro da 

solidariedade e do conforto.  
 

Sob o estímulo de um inesquecível sacerdote (que aconselhava o bêbado e arbitrava 
divergências familiares), todos tentavam ajudar o desempregado eventual, o 

acometido de uma doença ou uma futura mãe necessitada.  
 
Aquela igreja se intelectualizou. Virou "progressista". Afastou-se do seu povo. Teorizou 

a igualdade. Abandonou as suas virtudes supremas: a solidariedade e a caridade! Para 
elas, reserva, hoje, apenas o seu discurso.  

 
Suspeito que é exatamente por isso que as igrejas evangélicas, que estimulam a 
convivência alegre em seus templos cada vez mais lotados, que praticam a 

solidariedade, que arbitram divergências, que garantem o apoio divino e dão 
esperança aos que têm iniciativa e acreditam no "mercado" ("dízimos"), continuarão 

a crescer e a buscar o poder, ignorando, solenemente, as opiniões dos "intelectuais"...  
 
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é 

economista e ex-deputado federal). 
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Petrobras reduz novamente preços da gasolina e do diesel 

09/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 

 
 
Menos de um mês após reduzir os preços da gasolina e do diesel, a Petrobras anunciou 

nesta terça (8) novo corte. Desta vez, o preço do diesel nas refinarias vai cair 10,4%. 
Já o preço da gasolina será reduzido em 3,1%.  

 
De acordo com a estatal, se o repasse às bombas for integral, o preço do diesel cairá 
6,6%, a R$ 0,20 por litro. No caso da gasolina, o repasse seria de 1,3%, ou R$ 0,05 

por litro.  
 

A empresa diz que o reajuste reflete "a combinação de queda no preço do petróleo e 
derivados entre o dia 14/10 e hoje, que chega a 12,1% e a redução da participação 

da companhia nas vendas no mercado interno". A  
 
Petrobras também disse que a perda de participação nas vendas de combustíveis tem 

levado a uma redução de sua atividade de refino.  
 

No dia 14 de outubro, a companhia anunciou queda de 3,2% no preço do diesel e de 
2,7% no preço da gasolina. Na ocasião, a expectativa era de que o repasse às bombas 
fosse de R$ 0,05 por litro.  

 
No entanto, dados coletados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis) nos postos brasileiros não identificaram queda no preço do diesel 
nas bombas. No caso da gasolina, pelo contrário, houve aumento.  
 

Distribuidoras e revendedores culparam a alta do preço do etanol anidro, que é 
misturado à gasolina vendida nos postos.  

 
Na ocasião, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, chegou a dizer que o resultado 
foi "decepcionante".  

 
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado 

de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia, preferiu ser cauteloso sobre a previsão do 
impacto nas bombas. "Precisamos ver que preços serão praticados pelas 
distribuidoras."  

 
POLÍTICA  

O anúncio de dois cortes nos preços em menos de um mês é uma sinalização de que 
a Petrobras vai cumprir a promessa de reavaliar com maior frequência os valores de 
venda dos produtos.  

 
Em outubro, quando anunciou a primeira redução desde 2009, a empresa comunicou 

ao mercado que estava colocando em prática uma nova política de preços.  
 
O modelo atual prevê reuniões mensais para analisar os preços, em uma discussão 

que leva em conta os preços internacionais dos combustíveis, uma margem de lucro 
e a participação da estatal nas vendas no mercado interno.  
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A nova política de preços é vista pela direção da empresa também como um fator 
essencial para a atração de investimentos no setor de refino, incluído no seu novo 
plano de desinvestimentos.  

 

Governo diz que Previdência deve mudar até julho de 2017 

09/11/2016 – Folha de S. Paulo 
   

   

 
 
 

 
 

A proposta de emenda à Constituição que muda as regras de aposentadoria deve ser 
concluída pelo governo nesta semana e enviada até o fim do ano ao Legislativo.  

 
Segundo o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), a expectativa é que seja aprovada até 
julho de 2017. "O Congresso, o senador Renan [Calheiros] e o presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, estão conversando, fazendo avaliação de calendário para que a gente 
tenha certeza de que aprove ela no primeiro semestre", disse.  

 
O texto fixa a idade mínima para aposentadoria em 65 anos, tanto para homens 
quanto para mulheres. A intenção do governo é fazer uma transição para mulheres a 

partir de 45 anos e homens a partir de 50 anos.  
 

Com a proximidade do envio da reforma da Previdência ao Congresso, as centrais 
sindicais pressionam o governo a suavizar as regras de transição. Elas defendem que 
as novas regras sejam integrais apenas para quem ainda não entrou no mercado de 

trabalho. Os sindicalistas defendem regras mais suaves de transição.  
 

Segundo a proposta elaborada pela área técnica do governo, a regra de transição 
prevê que o trabalhador deverá cumprir um pedágio de 50% a ser calculado sobre o 
tempo que ele ainda precisaria trabalhar para ter direito à aposentadoria de acordo 

com as regras atuais. Ou seja, um trabalhador que precisasse trabalhar mais um ano 
para se aposentar teria que esperar mais seis meses, num total de um ano e meio.  

 
Nesta terça, em discurso a empresários, Temer fez uma defesa enfática da reforma 
da Previdência. Para ele, é necessário "colocar o dedo na ferida" e reduzir o atual 

deficit previdenciário que pode gerar um "desastre no país".  
 

SEM PERSEGUIÇÃO  
Temer ressaltou, contudo, que a intenção do Palácio do Planalto é evitar o crescimento 
do gasto público.  

 
"Ninguém está perseguindo os aposentados."  

Padilha disse, na mesma manhã, que a reforma da Previdência será dura, se 
comparada às condições atuais de aposentadoria.  
 

"A reforma será dura, dados os padrões em que nos encontramos. Ficamos muito 
tempo sem cuidar disso."  

 
Segundo ele, há, no Brasil uma "fábrica de bondades" e providências não foram 

tomadas. "Ninguém é culpado. Não se atribui culpa das bondades à Câmara Municipal, 
nem às Assembleias Legislativas, nem ao Congresso Nacional. Todos nós, cidadãos 
brasileiros, fomos e somos culpados, porque vimos essas despesas crescerem acima 

da capacidade do Estado brasileiro e deixamos que isso acontecesse", disse o ministro 
da Casa Civil. 
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Governo vai revisar benefício assistencial a idosos e deficientes 

09/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
O governo do presidente Michel Temer vai revisar o pagamento de benefício 
assistencial a idosos e portadores de deficiência até 2018. O Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) é pago hoje a 4,2 milhões de beneficiários e a previsão de 
desembolso em 2016 é de R$ 45 bilhões, segundo o governo.  

 
A revisão do benefício, que deveria ser feita a cada dois anos, não é realizada há oito 
anos, segundo o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário, Alberto Beltrame. "Por algum motivo, o governo passado deixou de fazer 
revisão desde 2008", afirmou.  

 
Desde 5 de novembro, é exigida dos novos beneficiários a inscrição no Cadastro Único, 
do qual podem participar pessoas cuja família tem renda mensal de até meio salário 

mínimo (hoje em R$ 880) por pessoa. Aqueles que já recebem o benefício serão 
comunicadas sobre a necessidade de fazer a inscrição.  

 
De acordo com o governo, existem hoje 2,5 milhões de beneficiários sem o cadastro, 
que se tornou obrigatório. Ao mesmo tempo em que comunicará os beneficiários sobre 

essa necessidade, o governo começará a revisar os benefícios pagos.  
 

"Vamos ter informação de renda dessas pessoas e vamos cruzar com bases de dados 
e verificar se é compatível com o BPC. No caso de portadores de deficientes, também 
tem a revisão médica para saber se reabilitou. Por último, tem uma revisão social", 

afirmou Beltrame.  
 

A lei prevê que o critério de renda para a concessão do BPC, além da condição de idoso 
e portador de deficiência, é que a renda da família não passe de 1/4 de salário mínimo 

por pessoa. O Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto, já julgou que esse critério 
está defasado e muitos desses benefícios são concedidos judicialmente.  
 

O secretário explicou à Folha que o governo optou por usar meio salário mínimo, que 
é o limite para inscrição no Cadastro Único, como critério para revisão dos benefícios. 

"Vamos fazer os que são inquestionáveis primeiro: os que têm tenda acima de meio 
salário mínimo per capita", disse, em referência às pessoas que podem ser cortadas 
do benefício.  

 
Em portaria publicada no Diário Oficial desta terça-feira (8), o governo informa que, 

após o cruzamento de informações, serão cortados os pagamentos de benefício 
quando for verificado que o beneficiário "possui meios de prover a própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família".  

 
Além de fazer a revisão da renda, no caso dos portadores de deficiência, o governo 

convocará a pessoa para reavaliação médica e social. Estarão dispensadas desses 
processos as pessoas com deficiência que sejam idosas na data da revisão e aqueles 
cuja avaliação média e social, na data da concessão do benefício, tenha indicado 

impedimento de caráter permanente.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1830583-governo-vai-revisar-beneficio-assistencial-a-idosos-e-deficientes.shtml


De acordo com Beltrame, com 60% dos beneficiários fora do Cadastro Único, o 
governo tem dificuldade de verificar a renda que elas têm de fato. "O que se pretende 
com decreto é melhorar processo de governança do benefício", disse.  

 
"A entrada das pessoas no CadÚnico não tem objetivo de excluir ninguém. Quando 

formos fazer a revisão, que é a revisão pelo cruzamento de dados, aí sim faremos a 
eventual retirada de benefícios daqueles que não são elegíveis", afirmou. "Estamos 

correndo atrás de um atraso. Correndo contra o relógio."  
 
ATENDIMENTO  

A portaria divulgada nesta terça-feira (8) também ampliou os possíveis canais para 
fazer o requerimento do benefício.  

 
O governo prevê, agora, a permissão para que prefeituras e Estados, se desejarem, 
ofereçam atendimento para que as pessoas formalizem os pedidos ao INSS, 

responsável pelo pagamento do benefício. Isso facilitará o processo, segundo o 
governo, principalmente para as pessoas que vivem em municípios que não contam 

com agências do INSS.  
 

'Ninguém está perseguindo aposentados', diz Temer 

09/11/2016 – Bem Paraná 
 

Sob críticas de centrais sindicais e entidades trabalhistas, o presidente Michel Temer 
fez uma defesa enfática nesta terça-feira (8) da reforma previdenciária que deve ser 

enviada ao Congresso Nacional no mês de dezembro. Segundo ele, é necessário 
"colocar o dedo na ferida" e reduzir o atual deficit previdenciário que, segundo ele, 
pode gerar um "desastre no país".  

 
"Nós temos de pôr o dedo nesta ferida. Neste ano, teremos quase R$ 150 bilhões de 

deficit da Previdência Social e os Estados estão praticamente quebrados", afirmou. O 
presidente ressaltou, contudo, que a intenção do Palácio do Planalto não é perseguir 
aposentados, mas evitar que o deficit previdenciário chegue ao valor do PIB (Produto 

Interno Bruto) em 2024.  
 

Para ele, a reforma previdenciária é "quase uma consequência" da proposta do teto 
de gastos públicos, aprovada pela Câmara dos Deputados. O presidente participou 

nesta terça-feira (8) do seminário Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, 
promovido pelo jornal "Valor Econômico" e pela CNI (Confederação Nacional da 
Indústria).  

 
DESTRUIR No discurso, o peemedebista fez críticas ainda ao discurso dos partidos de 

oposição contra a proposta do teto de gastos públicos, que tramita atualmente no 
Senado Federal. Segundo ele, a "pregação" feita é que o governo federal pretende 
"acabar com os trabalhadores" e "destruir o setor da saúde e da educação" "Como se 

a nossa tarefa, ao chegar no governo federal, fosse destruir o setor da saúde e da 
educação. Acabar com os trabalhadores.  

 
Essa é a pregação que se faz", criticou. O peemedebista negou que que as duas áreas 
sofrerão impacto orçamentário. Ele reconheceu, contudo, que alguns setores "terão 

alguma dificuldade". "Não é um teto para saúde ou um teto para a educação, mas um 
teto geral.  

 
Então, remaneja-se de um setor para o outro. Evidentemente, alguns setores terão 
algumas dificuldades, mas elas estabelecerão um bloqueios para setores fundamentais 

ao país.", afirmou. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/473643/ninguem-esta-perseguindo-aposentados-diz-temer


BNDES pode devolver mais que R$ 100 bilhões ao governo 

09/11/2016 – Folha de S. Paulo 

  

 

Paulo Skaf, presidente da Fiesp, recebe presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, 

em São Paulo 
 

A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, afirmou que "não está descartado" que o 

banco devolva ao governo mais do que os R$ 100 bilhões de títulos públicos previstos 
para os próximos três anos.  

 
De acordo com ela, para que o valor seja maior que o já acordado entre o banco e o 
ministério da Fazenda (R$ 40 bilhões este ano e R$ 30 bilhões nos próximos dois 

anos), teriam que ser criadas condições para garantir ao BNDES recursos para seus 
compromissos.  

 
"Não é algo que deve ser descartado, mas deve vir num conjunto de medidas que 

tornem o banco blindado em relação ao futuro", disse Bastos quando perguntada se o 
banco poderia aumentar o valor.  
 

Para iniciar a operação, o banco aguarda uma palavra final do TCU (Tribunal de Contas 
da União) sobre a legalidade da operação.  

 
Em votação no mês passado, a maioria dos ministros do órgão já se posicionou 
favorável a considerar que a operação é legal, desde que os recursos sejam usados 

exclusivamente para reduzir a dívida pública, hoje em R$ 3,1 trilhões.  
 

Mas a decisão ainda não é oficial porque um dos ministros, Vital do Rego, pediu vista 
do processo que só será votado quando Vital apresentá-los ao plenário.  
 

HISTÓRICO  
Entre 2008 e 2014, o governo federal emprestou ao BNDES cerca de R$ 450 bilhões 

para que o banco pudesse injetar esse dinheiro na economia por meio de empréstimos 
subsidiados a empresas. Ao longo dos anos, foram dezenas de contratos e 
renegociações entre ambos.  

 
Em fevereiro, o BNDES informou que, após quitar parte dos juros e principal das 

dívidas, ainda deve ao governo R$ 513,6 bilhões em valores corrigidos pela inflação.  
Os empréstimos a juros baratos acabaram beneficiando grandes empresas em sua 
maioria e deixou uma outra dívida de subsídio estimada em R$ 214 bilhões que o 

governo paga por essas operações.  
 

A devolução dos recursos ajudaria a diminuir a dívida bruta do governo federal e a 
expectativa da Fazenda com isso é melhorar a condições para o pagamento dos juros 
da dívida brasileira.  

 
BNDESPAR  

A presidente do banco também falou que a valorização da bolsa de valores nos últimos 
meses proporcionou uma melhor condição para que o banco negocie a sua participação 
em empresas privadas através do BNDESPar.  
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Essa subsidiária do banco compra ações de empresas para investir em projetos em 
desenvolvimento. De acordo com ela, a intenção do banco com isso é ajudar projetos 
em sua etapa inicial e, por isso, a ideia é fazer uma troca de ações mais rápida, 

vendendo as de empresas com projetos já consolidados para investir em novas.  
 

"Não é o princípio do BNDESPar ficar por muito tempo. A intenção é fazer um turn 
over maior da carteira", afirmou a presidente lembrando que não pode adiantar 

negociações porque a maioria das empresas é negociada em bolsa.  
 
De acordo com Bastos, a prioridade maior do banco no momento é investir em 

infraestrutura porque, segundo ela, a maioria dos setores da indústria ainda tem 
capacidade ociosa e o investimento em infraestrutura pode dar maior dinamismo à 

economia de forma mais rápida. 
 

Nova rodada de repatriação terá multas e impostos maiores, diz Renan 

09/11/2016 – Folha de S. Paulo 
 

Após se reunir com o presidente Michel Temer e líderes do Senado, o presidente da 
Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL) apresentou a nova proposta de regularização de 

ativos de brasileiros no exterior com um aumento de 17,5% nas alíquotas de multa e 
impostos.  
 

Além disso, a previsão é de 150 dias para adesão ao programa, de 1º de fevereiro até 
30 de junho.  

 
"A proposta objetiva resolver um problema fiscal, como resolveu parcialmente em 
2016. Reproduz literalmente o texto anterior, com um aumento pedagógico do 

imposto, o que do ponto de vista fiscal é fundamental, senão você acaba punindo 
aquele que preferiu participar do primeiro programa", afirmou o presidente do Senado.  

 
Segundo ele, a intenção é votar a proposta o mais breve possível no Senado, de 
preferência até o fim deste ano. É possível que, na Câmara, haja tentativa de 

deputados de modificar o texto e tentar incluir a possibilidade de parentes de políticos 
poderem participar do programa.  

 
Caso seja mudado, o projeto, de autoria do Senado, precisa retornar à Casa e ser 

novamente avaliado pelos senadores.  
 
PARENTES  

Ao contrário do que afirmou um de seus principais aliados Romero Jucá (PMDB-RR) 
semana passada e das pressões nos bastidores, Renan negou que parentes de políticos 

poderão participar da nova rodada do programa.  
 
"Vamos apenas elevar multa e elevar impostos. Esperamos que, com essa nova 

repatriação, em 2017 não tenhamos necessidade de elevar ainda mais a carga 
tributária".  

 
Jucá havia dito que, desde que comprovado que não existia vínculo entre o recurso do 
parente e o político, o bem poderia ser repatriado. O presidente do Senado afirmou, 

contudo, que não vê necessidade de alterar as regras. 
  

Na primeira etapa do programa, o governo arrecadou R$ 46,8 bilhões. A expectativa 
é que, com a nova fase, a arrecadação seja de mais, pelo menos, R$ 20 bilhões.  
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Vitória de Trump derruba mercados financeiros em todo o mundo 

09/11/2016 – Gazeta do Povo 

 
Na Ásia, as bolsas caíram e na Europa o recuo já era registrado antes mesmo 

de os pregões iniciarem 
 

 
 

Quando a vitória de Donald Trump na corrida para a Casa Branca ainda era ‘muito 
provável’ os mercados financeiros mundiais já começaram a reagir – e despencar, 

nesta quarta-feira (9). Na Ásia, as bolsas caíram e na Europa o recuo já era registrado 
antes mesmo de os pregões iniciarem. 
 

Em Nova York, o índice S&P 500 perdia 5,01% às 5h locais (3h no horário Brasília) e 
o tecnológico Nasdaq recuava 5,08%. Wall Street havia fechado em alta na terça-feira 

(8), no rastro de pesquisas favoráveis à candidata democrata, Hillary Clinton. 
 
A Bolsa de Londres recuava 4,44% no mercado a termo, horas antes da abertura do 

pregão, acompanhando a tendência geral dos mercados. 
 

Em Tóquio, a Bolsa fechou em queda de 5,36%, com o índice Nikkei dos 225 principais 
valores recuando 919,84 pontos, a 16.251,54 unidades, em um pregão 

particularmente movimentado. Hong Kong perdia quase 3%, Xangai, 1,3%, Sidney, 
2%, e Mumbai, 6%. 
 

O ministério japonês das Finanças, a Agência de Serviços Financeiros e o Banco do 
Japão (BoJ) realizam uma reunião de emergência para analisar a situação dos 

mercados diante da perspectiva da vitória de Trump. 
 
A reunião, no ministério das Finanças, foi convocada “para trocar informações sobre 

os mercados”, explicou à AFP um porta-voz do Banco Central japonês. 
 

O iene e o euro dispararam diante do dólar em Tóquio, com a moeda americana 
valendo 101,20 ienes, contra 105,47 antes dos resultados favoráveis ao republicano. 
O euro era cotado a 1,1287 dólar, contra 1,0989 dólar. 

 
O peso mexicano desabou à medida em que os resultados mostravam Trump com 

desempenho superior ao de Hillary Clinton. 
 
A moeda, barômetro da opinião dos mercados nas últimas semanas, era cotada por 

volta das 3h locais (1h no horário Brasília) a 20,3195 pesos por dólar, contra 18,1634 
pesos um pouco antes. 

 
“Apertem os cintos, será uma viagem agitada”, disse Chad Morganlander, operador da 
Stifel, Nicolaus & Co. “Os investidores se moverão de maneira caótica até que tudo 

esteja claro”. 
 

“É uma hecatombe nos mercados”, resumiu Craig Erlam, analista de Oanda. “Pela 
segunda vez este ano, parece que os mercados fizeram prognósticos equivocados. Em 
junho, apostaram na permanência do Reino Unido na União Europeia, desta vez 

contavam com (....) a vitória de Clinton”. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/vitoria-de-trump-derruba-mercados-financeiros-em-todo-o-mundo-6efxirgvbiandvcz80393y6gv


Neste contexto, o ouro subiu a 1.323,17 dólares a onça, contra 1.268,30 dólares no 
início do pregão na Ásia. Os investidores também se precipitaram para o mercado da 
dívida: o rendimento dos bônus do Tesouro americano a 10 anos retrocedeu a 1,729%, 

contra 1,867% horas antes. 
 

O petróleo também cedia. No começo da madrugada, o barril do “light sweet crude” 
recuava 1,67 dólar, a 43,31 dólares, enquanto o Brent do Mar do Norte para entrega 

em janeiro cedia 1,46 dólar, a 44,58 dólares. 
 

Após 9 altas, taxas do cheque especial ficam estáveis em novembro, diz 
Procon-SP 

09/11/2016 – Tribuna PR 

 
Pesquisa sobre juros bancários realizada pelo Procon-SP no dia 3 de novembro apontou 
que, após uma sequência de nove altas, as taxas do cheque especial ficaram estáveis 

neste mês. Das seis instituições financeiras pesquisadas (Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa, Itaú, Safra e Santander), todas mantiveram a taxa do cheque especial.  

 
O Procon esclareceu, no entanto, que houve alteração da taxa média do cheque 
especial devido à retirada do Banco HSBC da pesquisa em razão do processo de 

incorporação ao Bradesco. Com isso, os juros médios ficaram em 13,56% ao mês, 
nível inferior aos 13,72% de outubro, o que representou uma queda de 0,16 ponto 

porcentual.  
 
No caso do empréstimo pessoal, a taxa média foi de 6,51%, inferior aos 7,05% de 

outubro – uma queda de 0,54 ponto porcentual. O Procon informou que as 
modificações foram ocasionadas pelo Banco do Brasil, onde a taxa baixou de 7,40% 

em outubro para 5,85%, e pela Caixa Econômica Federal, onde os juros subiram de 
5,50% para 5,70%. 
 

FGV: IPC-S deve fechar mês em 0,40%, com alimentos e combustível se 

estabilizando 

09/11/2016 – Tribuna PR 
 
A inflação de alimentos e do grupo Transportes caminham para um nível mais perto 

da estabilidade, o que irá permitir ao Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-
S) fechar novembro em 0,40%, como previsto inicialmente. A avaliação é do 

coordenador do IPC-S da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Picchetti. A estimativa 
está bem perto da alta de 0,39% apurada pelo IPC-S na primeira quadrissemana do 
mês, após 0,34% no fechamento de outubro.  

 
Apesar de alguns preços de alimentos estarem voltando a pressionar a inflação depois 

da forte queda recente, ainda devem continuar em um nível que não tende a 
incomodar tanto o IPC-S, afirmou. “Os in natura é que estão dando a tônica”, disse.  

 
As frutas continuaram com deflação na primeira leitura de novembro, de 0,17%, na 
primeira medição do mês, mas diminuíram a intensidade ante recuo de 2,87% no fim 

do mês passado. Ele citou como exemplo o declínio de 16,97% do mamão, após 
retração de 23,81%; e queda de 3,34% da banana prata, depois de variação negativa 

de 5,76%. “É uma devolução normal, depois do aumento expressivo seguido por forte 
queda”, argumentou.  
 

As hortaliças e legumes também estão com preços menos favoráveis. Passaram de 
uma variação positiva de 1,37% no fechamento de novembro para 2,39% na primeira 

quadrissemana de novembro. Nesse segmento, os destaques, disse, foram as altas de 
6,37% da batata inglesa e de 0,29% do tomate.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/apos-9-altas-taxas-do-cheque-especial-ficam-estaveis-em-novembro-diz-procon-sp/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/apos-9-altas-taxas-do-cheque-especial-ficam-estaveis-em-novembro-diz-procon-sp/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-deve-fechar-mes-em-040-com-alimentos-e-combustivel-se-estabilizando/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-deve-fechar-mes-em-040-com-alimentos-e-combustivel-se-estabilizando/


“A batata já está desacelerando o ritmo de elevação na ponta (pesquisa recente) e o 
preço do tomate está caindo mais de 10%”, adiantou. Já na parte de laticínios, o leite 
longa vida permaneceu em queda, de 12,765, porém, menos significativa que a de 

13,02%.  
 

Na primeira quadrissemana deste mês, o grupo de alimentos registrou inflação de 
0,06%, após deflação de 0,05% no encerramento de outubro. “A inflação de alimentos 

está caminhando para a estabilidade, salvo alguma surpresa”, afirmou.  
 
Os preços dos combustíveis também devem diminuir a velocidade de alta e ajudar a 

conter o IPC-S, segundo Picchetti. “Os preços de etanol e de gasolina subiram nessa 
leitura, mas já dão claro sinal de reversão na ponta”, disse. Na primeira quadrissemana 

de novembro, o etanol ficou 5,72% mais caro (ante 5,11%) e a gasolina teve alta de 
1,97% (ante 1,77%). A taxa do grupo Transportes saiu de 0,80% para 0,85% na 
primeira quadrissemana do mês.  

 
Conforme o economista, mesmo o grupo Habitação, que pode ficar um pouco mais 

elevado nas próximas semanas, em razão da incorporação da bandeira amarela nas 
contas de luz desde o começo do mês, também não deve atrapalhar a dinâmica do 
IPC-S deste mês. O item energia elétrica já está sentindo os efeitos, ao passar de 

queda de 0,18% no fim de outubro para alta de 0,53%.  
 

Além disso, ele acredita que o fim de subsidio da Petrobras paras as distribuidoras de 
GLP não deve encarecer o gás de cozinha. “Já tivemos aumentos este ano e agora o 
impacto dessa alta está diminuindo. Também pode ajudar o IPC-S não variar tanto 

este mês”, completou. 
 

Terceirização pode avançar no Congresso 

09/11/2016 – Tribuna PR 

 
A possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir caminho para a terceirização 
irrestrita vai pressionar o Congresso a regulamentar este tipo de contrato de trabalho 

que abrange 13 milhões de brasileiros.  
 

Conforme antecipou a coluna de Sonia Racy, o STF decidirá nesta quarta-feira, 9, um 
recurso da Cenibra, condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) por contratar 

terceirizados para o que seria sua atividade-fim. O ministro Luiz Fux, relator do caso, 
deve ir na direção de que não é possível proibir a terceirização de uma atividade sob 
o argumento de que se trata de atividade-fim da empresa.  

 
Uma decisão favorável à empresa antecipa de certa forma a reforma trabalhista que 

o governo Michel Temer queria tocar somente em 2017. O STF, porém, não deve 
decidir sobre a regulamentação do tema e jogar a bola para o Congresso. No Planalto, 
a avaliação é de que os parlamentares estão conduzindo adequadamente o debate 

sobre o trabalho terceirizado. Por isso, a decisão é não interferir nele, ao menos por 
enquanto.  

 
No Congresso, as discussões estão centralizadas em duas propostas. Uma delas, o 
projeto de lei (PL) 4330/2004, foi aprovada pela Câmara em abril do ano passado, 

após intensa articulação do então presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Esse 
texto agora precisa passar pelo Senado.  

 
A alternativa é uma proposta que começou a tramitar em 1998, sob o número 4302, 
por proposta do então governo de Fernando Henrique Cardoso. Ela trata de dois itens 

de interesse do atual governo: o trabalho temporário e a terceirização. O texto já foi 
aprovado no Senado e agora precisa passar pela Câmara.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/terceirizacao-pode-avancar-no-congresso/


O atual governo não tem uma versão preferida, segundo se informa no Planalto. Do 
ponto de vista das indústrias, o PL 4302 parece, no momento, mais adequado. “Ele 
melhora o ambiente e diminui a insegurança jurídica”, comentou o presidente da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade. Porém, nenhum 
dos textos concluiu sua tramitação, o que significa que eles podem ser aperfeiçoados. 

  
Súmula.  

Na falta de uma lei que regulamente esse fenômeno, o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) emitiu a súmula 331, que vem orientando as decisões da Justiça a respeito. Ela 
diz, basicamente, que apenas as atividades meio da empresa podem ser terceirizadas. 

Ainda assim, é grande o número de ações tramitando na Justiça. Agora, o Superior 
Tribunal Federal (STF) está prestes a tomar uma decisão sobre o tema.  

 
O PL 4330 se choca com a orientação do TST. Ele permite que todas as atividades da 
empresa sejam terceirizadas. Já o PL 4302 nem entra nesse debate, por considerar 

que a divisão não dá conta das atuais estruturas de produção nas empresas.  
 

“Hoje a terceirização já avançou tanto que o que interessa é proteger o direito do 
trabalhador”, diz o deputado Laércio Oliveira (SD-SE), relator do texto na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). Ele acredita estar fazendo isso com seu projeto, que 

garante a esses trabalhadores os direitos previstos nas leis trabalhistas (CLT).  
 

Outro ponto que gera insegurança nas empresas é o grau de responsabilidade que 
elas têm em relação ao terceirizado. Pelas regras previstas no PL 4330, em caso de 
calote a conta pode ir diretamente para as empresas. Já o PL 4302 vai prever que a 

responsabilidade da empresa que contrata serviços terceirizados é subsidiária.  
 

A versão do PL 4330 que seguiu para o Senado abre uma exceção importante, pois 
exclui das regras as empresas que prestam serviços terceirizados aos órgãos da 
administração pública federal, dos Estados e dos municípios.  

 

Cresce desemprego entre os jovens de até 24 anos, diz Ipea 

09/11/2016 – Bem Paraná 
 

No atual contexto de crise econômica, o ingresso no mercado de trabalho está mais 
complicado para os jovens que têm entre 14 e 24 anos. Para essa faixa etária, o 

crescimento do desemprego foi mais acentuado na comparação entre o primeiro 
semestre deste ano e o de 2015. O dado é do 61° Boletim Mercado de Trabalho 
divulgado nesta terça-feira (8) pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea). O estudo analisa o mercado de trabalho no primeiro semestre deste ano. 
 

De acordo com o boletim, a taxa de desemprego para quem tem entre 14 e 24 anos 
passou de 19,3% no primeiro semestre de 2015 para 26,5% no mesmo período de 
2016. 

 
O estudo mostra ainda que, em geral, a taxa de desemprego no primeiro semestre de 

2016 ficou em 11,1%, 3 pontos percentuais acima do verificado para o primeiro 
semestre de 2015, quando registrou 8,1%. 
 

Quando o dado é desagregado por regiões, a Nordeste apresentou as maiores taxas 
de desemprego no primeiro semestre de 2016, chegando a 13%. Na comparação com 

o mesmo semestre do ano anterior, o maior crescimento foi registrado na Região 
Sudeste, cuja taxa de desemprego passou de 8,1% para 11,5%, uma variação de 3,4 
pontos percentuais. 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/473706/cresce-desemprego-entre-os-jovens-de-ate-24-anos-diz-ipea


O boletim do Ipea faz uma análise do mercado de trabalho a partir da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 
Sindicatos 

No lançamento do boletim, o técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, André 
Gambier Campos, apresentou dados sobre os sindicatos no país. Atualmente, o país 

registra 11 mil sindicatos de trabalhadores, sendo 73% da área urbana e 26% da área 
rural. Por região, a concentração é maior no Sudeste e no Nordeste. 
 

“O sindicato médio no Brasil, além de ter uma base territorial pequena e uma base 
social restrita, ele também conta com poucos recursos para se organizar e se 

mobilizar”, disse Gambier. 
 

Cai o índice de endividamento das famílias paranaenses em outubro 

09/11/2016 – Bem Paraná 

  
 

Os paranaenses estão um pouco menos endividados. A informação é da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada mensalmente pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e divulgada 

regionalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR). 

 
Segundo a PEIC, o número de famílias endividadas caiu de setembro a outubro, 
passando de 89,1% para 88,1%. Em outubro de 2015, essa porcentagem era mais 

baixa, representava 85,7% das famílias paranaenses. Já o índice de endividamento 
nacional ficou em 57,7%. Uma queda tanto em relação a setembro (58,2%), quanto 

em relação a outubro de 2015 (62,1%). 
 

Entre setembro e outubro, o número de famílias com contas em atraso também caiu 
(de 27,1% para 25%); assim como o daquelas que não terão condições de pagar suas 
dívidas (de 10,7% para 9,9%).  

 
O índice de inadimplência (contas em atraso há mais de 90 dias) foi outro indicador a 

apresentar redução. Ele passou de 49,2% em setembro, para 47,7% em outubro. 
 
 Tipos de dívidas 

O cartão de crédito, além de continuar sendo o principal meio de endividamento no 
Paraná (69,8%), sofreu acréscimo na comparação com setembro, quando 

representava 65,7% das dívidas. 
 
Observa-se ainda um aumento nos débitos com financiamentos de imóveis, a segunda 

causa de endividamento. Enquanto em outubro de 2015 esse percentual representava 
8,6% das dívidas, em outubro de 2016 ele se elevou para 11%.  

 
O financiamento de veículos teve um comportamento oposto, caiu de 12% para 10,1% 
na relação com outubro de 2015. 

 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/473644/cai-o-indice-de-endividamento-das-familias-paranaenses-em-outubro


Toyota quer surfar onda de SUVs no Brasil 

09/11/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Neste Salão do Automóvel 2016 (de 10 a 20 de novembro no São Paulo Expo) a Toyota 

leva o C-HR, utilitário esportivo conceitual que deve chegar em cerca de dois anos. 
Compacto, ele vai concorrer, sobretudo, com Honda HR-V e Nissan Kicks. A montadora 

também mostra no evento o RAV4 2017, que estará no mercado brasileiro no primeiro 
trimestre de 2017. 
 

A Toyota vive um momento bem melhor que a maioria dos fabricantes instalados no 
Brasil. A rede de concessionárias passou de 202 em 2015 para as atuais 218. No 

acumulado até outubro suas vendas registraram ligeiro crescimento de 1,3% ante o 
mesmo período do ano passado, enquanto o mercado de automóveis e comerciais 
leves regrediu quase 20%.  

 
Assim, sua participação de mercado subiu de 7,1% para 9,2% no período. O 

crescimento da companhia também é acentuado em toda a América Latina. Saltou de 
3,1% para 9% de 2013 para cá.  
 

Ford confirma a vinda do Mustang 

09/11/2016 – Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Watters, arranjou uma boa desculpa 
para trazer o Mustang ao Salão do Automóvel 2016 (de 10 a 20 denovembro no São 
Paulo Expo): “Fiquei muito triste quando tive de deixar o meu na Inglaterra, mas agora 

sei que vou poder dirigir um aqui no Brasil”, afirmou o executivo. 
 

Na verdade, a montadora deve ter cansado de ver o concorrente Chevrolet Camaro 
correndo sozinho no páreo por cerca de meia década. Virou até hit sertanejo. Mas 
ainda será preciso esperar um bocado. A pré-venda do Mustang começa apenas no 

último trimestre de 2017. 
 

Outro destaque da Ford mostrado no Salão é o Ka Trail, uma versão aventureira do 
hatch com pneus de uso misto e outros detalhes de apelo fora de estrada. A novidade 
irá concorrer com o Chevrolet Onix Activ.  

 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24910/toyota-quer-surfar-onda-de-suvs-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24909/ford-confirma-a-vinda-do-mustang


Hyundai finalmente revela Creta fabricado no Brasil 

09/11/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Assim como no salão de 2012 quando anunciou o HB20, a Hyundai fez barulho na 

edição 2016 do Salão do Automóvel de São Paulo: a marca coreana finalmente revela 
o Creta, novo SUV que será fabricado na sua planta de Piracicaba, no interior paulista. 

O modelo chegará em duas versões de motorização: o propulsor Gamma 1.6 de 130 
cv com opções de câmbio manual ou automático de seis marchas e a versão com 
motor Nu 2.0 com 166 cv com transmissão automática também de seis velocidades.  

 
Além dele, a montadora mostrará a nova geração All New Tucson e revela que ele 

também será fabricado no Brasil, na unidade da Caoa em Anápolis (GO), onde já é 
feito a versão anterior do modelo. Será oferecido nas versões GE e GLS com preço 
sugerido a partir de R$ 138,9 mil, além de uma versão especial de lançamento. 

Equipado com motor turbo 1.6 que entrega 177 cv, a caixa é automática de sete 
velocidades. 

 
A Hyundai também mostrará no salão três versões do HB20: Dspec, com pegada 
esportiva em cor dourado fosco, HB20 S Limited Concept e o HB20 X JBL Concept Lyfe 

em parceria com a empresa de som premium JBL. A montadora terá ainda um conceito 
desenvolvido exclusivamente para o Brasil, o Creta Sport Truck Concept (STC), uma 

picape com design esportivo e versatilidade de carro de passeio. 
 
Por fim, a empresa mostra pela primeira vez no Brasil um modelo de sua marca de 

luxo Genesis, com o sedã G90. 
 

Renault inaugura nova estratégia de mercado no salão 

09/11/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

“A Renault inaugura hoje uma nova etapa no Brasil.” Assim começou o discurso do 
presidente da marca para a região Américas, Olivier Murguet, no Salão do Automóvel 
de São Paulo, onde ele apresentou duas ofensivas estratégicas: a primeira com o 

lançamento de três SUVs: o compacto Kwid, o médio Captur e o grande Koleos, todos 
com chegada prevista para 2017.  

 
O primeiro será o Captur, em fevereiro do próximo ano, cuja produção teve início na 
semana passada no complexo industrial de São José dos Pinhais (PR). O modelo chega 

com duas versões de motorizações: 1.6 de 120 cv e câmbio manual e 2.0 com 148 cv 
e câmbio automático. O modelo entra em fase de pré-venda já nesta semana, a partir 

da quarta-feira, 9.  
 
Murguet reforça que o segmento de SUVs representa quase 20% das vendas totais do 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24908/hyundai-finalmente-revela-creta-fabricado-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24911/renault-inaugura-nova-estrategia-de-mercado-no-salao


mercado brasileiro e que há clara tendência de crescimento nos próximos anos. 
“Apesar da queda do mercado, nosso market share passou de 5% em 2010 para 7,5% 
em 2016: o Brasil é um mercado estratégico para a Renault”, afirma. 

 
A segunda ofensiva da Renault está na renovação de seus motores para a sua gama, 

o 1.0 de três cilindros com 82 cv de potência e o 1.6, ambos de alumínio e também 
fabricados na unidade paranaense. 

 

Kia aguarda repasse de cotas sem IPI extra 

09/11/2016 – Automotive Business 
 
A Kia Motors do Brasil aguarda para os próximos dias um decreto do governo que pode 

liberar cotas não utilizadas desde o ano passado por outros importadores inscritos no 
Inovar-Auto.  

 
O teto máximo de 4,8 mil carros por ano livres dos 30 pontos porcentuais extras de 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não foi utilizado na totalidade pela 

maioria das marcas importadas, mas faltou para a Kia, que desde a imposição da 
sobretaxação viu suas vendas encolherem de 80 mil unidades em 2011 para as 10 mil 

em 2016.  
 
"A ideia, bem recebida pelo governo, é repassar o que não foi usado para as marcas 

que têm maior frota circulante e mais concessionárias no País", afirmou José Luis 
Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil e também da Abeifa (associação que reúne 

importadores e alguns fabricantes).  
 
Com esse decreto, cerca de 1,8 mil carros da Kia recém-desembarcados no Brasil 

poderão ser vendidos ao consumidor brasileiro sem o repasse dos 30 pontos extras.  
 

Segundo Gandini, outras empresas que eventualmente se encontrem em situação 
semelhante poderão se beneficiar de cotas não utilizadas em 2015. E no ano que vem, 
seriam repassadas as de 2016. “Desde o estabelecimento dessa cota de 4,8 mil 

unidades anuais, já fechamos 65 concessionárias e cerca de 5 mil postos de trabalho”, 
lamenta Gandini. 

 

Volkswagen terá nova família de veículos até 2020 

09/11/2016 – Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

Como parte do seu novo ciclo de investimento estimado em R$ 7 bilhões entre 2016 

a 2020, a Volkswagen anuncia que lançará uma nova família de veículos com quatro 
modelos, sendo um deles um SUV.  

 
O plano foi confirmado pelo CEO e presidente para a América do Sul e Caribe, David 
Powels, na terça-feira, 8, durante a apresentação de suas novidades no Salão do 

Automóvel de São Paulo. Os modelos serão montados sob a plataforma modular MQB 
e todos com lançamentos previstos em até 4 anos. 

 
Para o salão, a marca mostrará 12 novidades, entre elas a Amarok 2017, a Linha Track 
agora com Gol e e Up!, o Crossfox Urban White, os 1.4 TSI Golf Variant e Tiguan, além 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24901/kia-aguarda-repasse-de-cotas-sem-ipi-extra
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24900/volkswagen-tera-nova-familia-de-veiculos-ate-2020


do Golf TSI de 125 cv. Atualmente, quase metade da gama VW já conta com o motor 
TSI. Entre os conceitos, a marca apresentará ao público o T-Cross Breeze, SUV com 
capota, design brasileiro com alemão e equipado com o motor 1.0 TSI, do Up!.  

 
Também estará na mostra o híbrido Golf GTE Sport, que revela o futuro dos GTs da 

Volkswagen, além do Gol GT Concept e do Budd-e, modelo 100% elétrico, com sistema 
autônomo de direção e que remete a uma releitura da Kombi. 

 

Fiat lança Mobi com motor 3 cilindros no salão 

09/11/2016 – Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O público brasileiro que vai visitar o Salão do Automóvel de São Paulo entre 10 e 20 
de novembro verá duas importantes novidades da Fiat: a montadora aproveita o 
evento para anunciar o lançamento de duas versões de modelos apresentados ao 

mercado neste ano.  
 

O Mobi, que chegou ao mercado em abril passa a contar com a sétima opção da família, 
o Mobi Drive, equipado com o novo motor Firefly 1.0 de três cilindros, que estreou na 
família Uno 2017, lançado em setembro. Inicialmente, ele chega na versão com 

câmbio manual (mecânico), mas a montadora assegura que em dois meses trará ao 
mercado sua opção com o câmbio automático Dualogic. 

 
Outra novidade é a versão da picape Toro com o motor 2.4 que entrega 186 cv de 
potência quando abastecido com etanol e 174 cv com gasolina. O modelo vem com 

câmbio automático de nove velocidades.  
 

Além desta opção, a picape, que foi chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 
2016 contará também com a versão Blackjack, toda customizada na cor preta tanto 

no exterior quanto no interior, incluindo bancos de couro e rodas de 17 polegadas. 
 

A CoroMill 415 proporciona grande capacidade de avanço 

09/11/2016 – CIMM 
 

A Sandvik Coromant lançou uma fresa para alto avanço para diâmetros de 13-32 mm 
(0,512-1,26 pol.). Entre as vantagens de usar a nova CoroMill® 415, estão maior 

segurança, devido à tecnologia de interface  iLock™ para assento de pastilhas e altas 
taxas de remoção de metal como resultado da alta densidade de dentes e da grande 
capacidade de avanço. 

 
A CoroMill 415 é um importante acréscimo à oferta de fresas Sandvik Coromant, uma 

vez que preenche a lacuna de aplicação entre os programas de ferramentas rotativas 
atuais e os produtos para alto avanço existentes, como a CoroMill 210 e a CoroMill 
419. 

 
Uma importante característica da fresa é a interface iLock do assento da pastilha, que 

foi projetada para proporcionar grande estabilidade e reduzir a possibilidade de gerar 
refugos. Além disso, o próprio assento da pastilha garante que as pastilhas pequenas 
sejam mais fáceis de manusear. 
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A maior estabilidade durante o corte é um dos fatores que tornam a CoroMill 415 uma 
opção adequada para fábricas de usinagem que buscam soluções produtivas.  
 

A ferramenta é capaz de proporcionar, por exemplo, altas taxas de remoção de metal, 
resultado que também é apoiado pela alta densidade de dentes e grande capacidade 

de avanço da fresa.  
 

Além disso, as altas taxas de remoção de metal ajudam a aumentar a produtividade, 
um fator acompanhado pelo passo extrafino H, que pode ser implantado graças à 
grande estabilidade da ferramenta, garantindo que mais de um dente esteja sempre 

em uso durante o corte. 
 

Outro benefício para os fabricantes é que, mesmo que as pastilhas sejam pequenas, 
cada uma oferece quatro arestas para ajudar a reduzir o custo por peça e aumentar a 
vantagem competitiva. 

 
Para aqueles que procuram reduzir seu estoque de ferramentas e minimizar o tempo 

de máquinas paradas, a CoroMill 415 também está disponível com a interface 
Coromant EH (sistema de cabeças intercambiáveis).  
 

Com o Coromant EH, os fabricantes podem acessar uma grande variedade de cabeças 
sólidas de metal duro, fresas intercambiáveis, cabeças para mandrilamento, 

adaptadores de máquinas integrados e hastes para reduzir o estoque de ferramentas. 
 
Essa maior versatilidade é apoiada pela adequação da CoroMill 415 para todos os 

materiais ISO e para várias aplicações diferentes de usinagem. 
 

GM estima vendas de 2,4 mi de veículos leves no Brasil em 2017 

09/11/2016 – CIMM 

 
O presidente da General Motors no Brasil estimou nesta terça-feira que o mercado 
nacional terá vendas de 2,4 milhões de carros e comerciais leves em 2017 ante 

projeção de vendas de 2,1 milhões de unidades neste ano. 
 

"Acreditamos que o mercado vai acelerar na segunda metade do próximo ano", disse 
o presidente da GM Brasil, Carlos Zarlenga. 

 
A montadora norte-americana está investindo 13 bilhões de reais entre 2014 e final 
de 2019 no Brasil, mas o executivo evitou fazer projeções específicas de vendas da 

montadora no país. 
 

"A projeção para o mercado é baseada na melhora da confiança do consumidor, a 
grande demanda reprimida neste período de três anos de crise e o cenário de redução 
de juros, além disso, o desemprego parou de piorar", explicou Zarlenga. 

 
O executivo comentou ainda que a GM não pretende fazer cortes significativos de 

pessoal no país, uma vez que "já está ajustada para o mercado" brasileiro. A 
companhia emprega 16 mil trabalhadores no Brasil, de acordo com Zarlenga. 
 

Grob Brasil vai aumentar a capacidade em 20% em 2017 

09/11/2016 – Usinagem Brasil 

 
A crise que atingiu a economia brasileira, e em especial a indústria de bens de capital, 

parece ter passado longe de uma fábrica instalada às margens da Via Anchieta, em 
São Bernardo do Campo (SP). Ali, muito próximo à algumas das principais montadoras 
do País, a B. Grob do Brasil não só está com a fábrica “cheia” até julho de 2018 (isso 
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mesmo, 2018), como acaba de anunciar que, para atender essa carteira de pedidos, 
irá ampliar a capacidade de produção em 20%, a partir de janeiro de 2017 por pelo 
menos seis meses. 

 
“A área de engenharia já está trabalhando com a capacidade ampliada desde outubro”, 

informou Christian Müller, vice-presidente de Projetos e Vendas para as Américas, 
durante coletiva de imprensa, realizada em paralelo ao workshop “Soluções 

Tecnológicas em Usinagem com 5 eixos”, no final de outubro, que reuniu cerca de 400 
participantes. De acordo com Müller, o aumento da capacidade será obtido 
basicamente com o aumento da produtividade e terceirização. 

 
Michael Bauer, presidente da Grob do Brasil, acrescenta que a situação atual da filial 

brasileira é resultado de vários investimentos (cerca de 13 milhões de euros de 2013 
a 2015) e do programa de aumento de produtividade iniciado na década passada.  
 

Nós últimos oito anos a produtividade aumentou 50%, uma média de 6% ao ano. “Em 
2008, a produtividade da filial brasileira era de 70 euros hora/homem (medida 

utilizada internamente pelo grupo). Em oito anos, saltou para 105 euros 
hora/homem”, diz Bauer, acrescentando que a meta para 2017 é chegar a 108 euros 
hora/homem. 

 
O objetivo principal do programa de produtividade era atingir o mesmo nível de custo 

da matriz, o que finalmente foi conseguido, “mesmo produzindo séries menores”, 
como destaca o presidente. Desta maneira, a filial brasileira ficou em condições de 
dividir projetos com a matriz e as demais filiais do grupo (EUA e China). 

 
Aliás, atingir o mesmo patamar de custos foi fundamental. Em 2016, cerca de 75% da 

produção foi destinada à exportação. Em 2017, a participação do mercado interno irá 
crescer - como novos contratos obtidos com a Renault, Volkswagen e GM - mas ainda 
assim 65% da produção devem seguir para o exterior, especialmente México e Estados 

Unidos. 
 

Em 2017, a Grob Brasil pretende investir 2,5 milhões de euros. A princípio não estão 
previstos investimentos no novo prédio - as instalações da antiga Fris Moldu Car, que 
fica ao lado da fábrica em SBC, adquirido no primeiro semestre deste ano. Por 

enquanto, será usado apenas para ampliar a área de armazenagem. 
 

Comau instala linha de montagem de motores na FCA 

09/11/2016 – Usinagem Brasil 

 

 
 
A Comau, empresa ítalo-brasileira focada em sistemas de automação, robótica e linhas 
de produção, desenvolveu a nova linha de produção dos motores Firefly da Fiat 

Chrysler Automobiles (FCA), na planta de Betim (MG).  
 

A linha começou a ser instalada em maio de 2015 e entrou em operação em setembro 
de 2016, com capacidade para produzir 400 mil motores por ano. Inicialmente, os 
motores Firefly irão equipar o novo Fiat Uno, mas posteriormente serão incorporados 

a outros veículos da marca Fiat. 
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A primeira etapa do projeto consistiu em um processo de engenharia simultânea em 
que profissionais das duas empresas, Comau e FCA do Brasil e Itália, definiram o 
processo de fabricação, assim como o conceito da linha de montagem, estações e 

equipamentos.  
 

Em maio de 2014, a Comau deu início aos processos de engenharia nos quais foram 
projetados os equipamentos que iriam compor a linha. Nessa fase, atuaram líderes 

técnicos e projetistas da Comau na Itália e Brasil, além de fornecedores de engenharia 
mecânica e automação. 
 

De acordo com o Gerente de Projetos da Comau Brasil, Eduardo Sousa, esse foi um 
projeto peculiar, pois a linha precisava ser desenvolvida ao mesmo tempo em que o 

projeto do motor era finalizado. 
 
“O grande desafio enfrentado pela Comau foi projetar a linha de montagem em 

paralelo à finalização da engenharia do motor. Isso exigiu que os equipamentos fossem 
concebidos com extrema flexibilidade para absorver qualquer mudança que pudesse 

haver no produto a ser montado ao longo do projeto”, explica. 
 
Estrutura - Inteiramente desenvolvida no Brasil, a linha de montagem é composta 

por dois trechos de transportadores fly-roller de 220 metros de comprimento 
(montagem do short block e long block) e de outro com 30 metros (pré-montagem do 

cabeçote). Contando com 460 pallets específicos para diferentes funções.  
 
Além disso, foram fornecidos 12 elevadores de sobreposição de linha, 9 sistemas AGV, 

54 sistemas de abastecimento flowrack automatizados e 21 sistemas de alimentação 
de componentes. “Trata-se de uma linha, produzida no Brasil, com alto grau de 

automação e que vem atender às novas necessidades de produção da FCA”, destaca 
Sousa. 
 

Cerca de 200 profissionais atuaram na fase de instalação, entre programadores, 
mecânicos, eletricistas e fluídicos para montagem e try-out dos equipamentos. “Esse 

é um dos maiores projetos já realizados pela Comau do Brasil para a FCA e nosso 
objetivo é continuar trabalhando para oferecer soluções inovadoras para o negócio de 
nossos clientes”, afirma Sousa. 

 

Montadoras visam recuperação moderada em Salão do Automóvel modesto 
em São Paulo 

09/11/2016 – DCI 
 

Os estandes cheios de metais brilhantes são menores do que em outros tempos e 
modelos totalmente novos são raros. Até a maior parte das previsões de recuperação 

das vendas foi modesta, para combinar com o clima da abertura do Salão do 
Automóvel de São Paulo deste ano.  

 
Isso tudo reflete a crise que abala o mercado automobilístico brasileiro, que já foi o 
quarto maior do mundo. Desde que atingiu os 3,8 milhões de veículos em 2012, o 

mercado diminuiu quase pela metade. 
 

Executivos procuraram mostrar otimismo. A maioria disse que o esperado fim da 
recessão no ano que vem permitirá crescimento de um dígito para o mercado, o 
primeiro aumento de vendas em cinco anos. 

 
Ainda assim poucos pareceram prontos para fazer novas apostas em um mercado em 

que as montadoras investiram bilhões em novas fábricas às vésperas da recessão. 
Mais da metade da capacidade produtiva no Brasil está ociosa. 
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A Volkswagen anunciou que vai investir 7 bilhões de reais até 2020, ante o plano 
anterior de 10 bilhões entre 2014 e 2018, disse o presidente-executivo da montadora 
no Brasil, David Powels. 

 
O novo presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Watters disse que a montadora 

norte-americana planeja se recuperar após ter caído do quarto para o sexto lugar no 
mercado, mas não explicou como. 

 
"Eu não saio da cama de manhã para estar em sexto lugar", disse Watters. O único 
novo modelo anunciado por ele, o Mustang, começará a ser importado para o Brasil 

em 2018. 
Watters e outros executivos que estão projetando uma recuperação aumentaram seu 

otimismo para o segundo semestre do ano que vem, uma vez que as taxas de juros 
devam recuar ainda mais após máximas em um década e a taxa de desemprego, de 
dois dígitos, deve diminuir.  

 
As previsões mais agressivas vieram de marcas posicionadas para capturar uma fatia 

do crescente segmento de veículos esportivos utilitários, especialmente os compactos 
e os crossovers. 
 

A Jeep, divisão da Fiat Chrysler Automobiles visa vender 90 mil veículos no Brasil ano 
que vem, ante os 60 mil deste ano, conforme aumenta a produção doméstica do 

Compass, segundo o diretor para América Latina, Sergio Ferreira. 
 
As vendas de modelos SUV devem crescer mais de 17 por cento do mercado brasileiro 

no ano que vem, disse Ferreira, uma alta ante 15 por cento este ano. Isto é mais que 
o dobro do crescimento dos 7 por cento vistos em 2012, antes de a Jeep construir sua 

fábrica no Nordeste. 
 
O cenário mais otimista para o mercado, que destoa das outras projeções, veio da 

General Motors, dona da Chevrolet, que passou a Fiat este ano como a marca mais 
vendida no Brasil pela primeira vez em uma década. 

 
A GM, que está trazendo seu SUV Tracker para o Brasil, espera que os brasileiros 
comprem 2,4 milhões de novos carros e picapes leves em 2017, uma alta ante os 2,1 

milhões deste ano, disse o presidente da GM no país, Carlos Zarlenga. 
 

Isto ainda está muito longe dos 3,8 milhões de vendas em 2012. 
 
"Nós achamos que o mercado vai acelerar no segundo semestre do ano", disse 

Zarlenga. 
 

Poucos estão contando com um ritmo de crescimento tão rápido no que a Anfavea, 
associação que representa as montadoras, considera agora o sétimo maior mercado 

automobilístico do mundo.  
 
Mas a Toyota, que triplicou sua parcela de mercado durante a crise, para 9 por cento, 

e aumentou as vendas em 1 por cento este ano, disse nesta terça-feira que planeja 
aumentá-las de novo em 1 por cento no próximo. 

 
O principal executivo da Toyota na América Latina, Steve St. Angelo, está entre os 
que estão contando com uma aceleração do mercado, que há muito tempo está 

estagnado ou recuando.  
 

Em uma entrevista antes do salão, ele disse à Reuters esperar que, no geral, o 
mercado brasileiro cresça em torno de 5 por cento ano que vem. 
 



Cota para importados pode mudar 

09/11/2016 – DCI 

 
A medida deve favorecer montadoras que vendem acima do limite de 4.800 

unidades sem majoração do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) 

 
 
O governo pode anunciar em breve um decreto para redistribuição de cotas para carros 

importados. A medida deve favorecer montadoras que vendem acima do limite de 
4.800 unidades sem majoração do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). 

  
"Esperamos que isso ocorra ainda nos próximos dias", disse nesta terça-feira (08) o 
presidente da Kia Motors, Luiz Gandini, em apresentação à imprensa no Salão do 

Automóvel de São Paulo. 
 

Com o Inovar-Auto, lançado em meados de 2012, as montadoras passaram a ter um 
limite de importação anual de veículos sem aumento do IPI. Mas, segundo Gandini, no 
ano passado diversas empresas do setor não usaram essa cota, devido à queda do 

mercado e ao aumento do dólar. 
 

O executivo, que também é presidente da associação que representa os importadores 
(Abeifa), destacou que a possível decisão do governo federal é resultado de uma 
audiência pública. As cotas que "sobraram" em 2015 seriam redistribuídas neste ano 

e a mesma lógica seria usada para as sobras de 2016. 
 

Gandini conta que sugeriu ao governo redistribuir o excesso de cotas de acordo com 
o tamanho da rede de concessionárias e da frota circulante de cada marca.  
 

"Os importadores precisam manter sua estrutura viva", disse o executivo, ressaltando 
ainda que essa fórmula também não está decidida. 

 
Neste ano, a Kia deve vender 10 mil veículos, queda próxima a 30% ante 2015. "Mas 
se houver essa redistribuição das cotas, podemos vender até 1.800 carros a mais", 

pontua Gandini. Ele informa que esse é o número de veículos que estão em vias de 
aportar no País. 

 
Para o ano que vem, o executivo não projeta um mercado para a Kia acima de 4.800 

unidades, caso o governo federal resolva desistir da redistribuição de cotas ociosas. 
"Com o dólar no patamar atual, importar com aumento de 30 pontos percentuais do 
IPI é inviável", acrescenta ele. 

 
Gandini espera que o decreto saia ainda durante o Salão do Automóvel, que começa 

amanhã, em São Paulo, e vai até o próximo dia 20. 
 
Futuro do Inovar-Auto 

O regime automotivo previsto acaba no final de 2017, mas a cadeia automotiva ainda 
não consegue estimar quais serão as novas regras.  

 
"O governo já sinalizou que não deve manter a majoração do IPI para importados", 
pontua Gandini. 
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Atualmente, as importadoras pagam 35% de imposto de importação e, se excederem 
a cota do Inovar-Auto, ainda pagam 30 pontos percentuais extras de IPI. "Essa regra 
aniquila a importação de veículos e isso está bem claro na cabeça do presidente Michel 

Temer, que tem se mostrado muito sensível às questões do setor", complementa o 
executivo. 

 
Gandini afirma que, apesar da resistência de alguns fabricantes locais, que alegam 

uma competição injusta, ele acredita que o imposto de importação já será suficiente 
para diferenciar importados de nacionais. "Se o governo retirar somente o aumento 
do IPI para as importadoras, será uma medida muito justa." 

 

Micro e pequenas empresas se apegam à recuperação judicial 

09/11/2016 – Portal Contábil 
 

As micro e pequenas empresas lideraram o número de requerimentos de recuperação 
judicial de janeiro a outubro deste ano, com 990 ocorrências. De acordo com o 
Indicador Serasa Experian, foram 517 no mesmo período em 2015. 

 
No total, foram registrados 1.600 no acumulado do ano, um aumento de 57,6% 

comparado a 2015, que contabilizou 1.015 pedidos. Em outubro de 2016 houve recuo 
de 50,4% em relação a setembro, com as ocorrências passando de 244 para 121. 
 

Já o número de recuperações judiciais deferidas caiu de 176 para 106, de setembro 
para outubro. 

 
O número de falências requeridas cresceu 4,7% no acumulado de janeiro a outubro, 
em relação ao mesmo período de 2015 – houve aumento de 1.483 para 1.553 pedidos. 

 
As micro e pequenas empresas também lideraram o número de requerimentos (822).  

O total de pedidos teve queda de 20,4% de setembro para outubro e recuou 5,7% em 
comparação a outubro de 2015. 
 

No acumulado do ano, o número de falências decretadas diminuiu 16% e passou de 
713 registradas em 2015 para 599 em 2016. Em outubro deste ano, foram 53 

ocorrências, um decréscimo de 17,2% em relação a setembro (64). 
 

FGTS como garantia de operações de crédito consignado 

09/11/2016 – Portal Contábil 

 
Foi publicada, em 14 de julho de 2016, a Lei 13.313, que altera a Lei 10.820/2003, a 
qual trata da autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e dá 

outras providências. A mudança, no entanto, gera grande preocupação. 
 

Como dispõe o artigo 1º da Lei 10.820/2003, os empregados e empregadas regidos 
pela CLT poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha 
de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento 

de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento 
mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento 

mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. 
 
A soma dos descontos em folha de pagamento não poderá exceder a 35% da 

remuneração disponível, sendo 5% destinados exclusivamente para a amortização de 
despesas contraídas por meio do cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de 

saque por meio do cartão de crédito, se assim estiver previsto no contrato de 
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil.  
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Os descontos poderão incidir, nesses mesmos moldes, sobre as verbas rescisórias 
devidas pelo empregador. 
 

A partir da entrada em vigor da Lei 13.313/2016, os empregados e as 
empregadas poderão oferecer em garantia, de forma irrevogável e irretratável, nas 

operações de crédito consignado, até 10% do saldo de sua conta vinculada no FGTS 
e/ou até 100% do valor da multa paga pelo empregador, em caso de despedida sem 

justa causa, por culpa recíproca ou por força maior, nos termos dos §§ 1º e 2º do 
artigo 18 da Lei 8.036/1990. 
 

A garantia estará à disposição da instituição financeira na hipótese de despedida sem 
justa causa do empregado ou da empregada, inclusive na rescisão indireta do contrato 

de trabalho, na despedida por culpa recíproca ou por força maior. 
 
Essa regra excepciona, de forma expressa, o disposto no artigo 2º da Lei 8.036/1990, 

que qualifica como impenhoráveis as contas vinculadas no FGTS em nome dos 
trabalhadores e trabalhadoras. Mesmo os limites estreitos para que eles possam 

acessar os recursos depositados em suas contas vinculadas no FGTS são flexibilizados 
para permitir que instituições financeiras o façam. 
 

Tal medida vem com o propósito declarado de reduzir as taxas de juros para 
trabalhadores e trabalhadoras do setor privado para patamar próximo daquelas 

praticadas para os do setor público – sem, porém, retirar-lhes o caráter extorsivo – e, 
assim, facilitar o consumo imediato de bens e serviços e reativar a economia. 
 

A presunção é a de que a redução da inadimplência dos trabalhadores e trabalhadoras 
do setor privado gere efeito semelhante sobre as taxas de juros que lhes são cobradas. 

 
Entretanto, o FGTS foi criado pela Lei 5.107/1966, a fim de substituir o sistema 
anterior de garantia de estabilidade decenal no emprego, mediante o qual se transferiu 

do empregador para o poder público a gestão dos recursos necessários para a 
constituição de uma reserva para amparo do trabalhador e da trabalhadora em casos 

de aposentadoria, morte, invalidez, doença ou desemprego, bem como para 
investimentos relevantes em saúde ou habitação. Segundo o DIEESE, essa 
característica permite classificar o FGTS como um “seguro social”. 

 
A Lei 13.313/2016, porém, desvirtua a natureza de seguro social do FTGS, retirando-

lhe ou, ao menos, reduzindo-lhe a capacidade de assegurar uma estabilidade e uma 
segurança mínimas em momento de maior vulnerabilidade do trabalhador e da 
trabalhadora. Isso se torna especialmente grave num cenário de crise econômica e de 

altos índices de desemprego, o que significa que quem perde seu emprego não está 
conseguindo se recolocar no mercado de trabalho e garantir uma fonte de renda 

relativamente perene e estável. 
 

Por outro lado, a medida favorece o consumo imediato de bens e serviços supérfluos 
em detrimento dos bens e serviços de primeira necessidade para os quais a reserva 
legal do FGTS é vocacionada. 

 
A Lei 13.313/2016 estimula o endividamento do trabalhador e da trabalhadora do 

setor privado como forma de reaquecer a economia. Mas, o endividamento, quando 
associado à situação de desemprego, invalidez, doença, morte ou aposentadoria, 
tende a agravar a vulnerabilidade do trabalhador e condená-lo a um estado de 

insolvência do qual encontrará dificuldades para se desvencilhar. 
 

Mais além, a nova lei se insere no contexto de um cenário conjuntural de fragilização 
da condição socioeconômica da classe trabalhadora no Brasil e contribui para o 
agravamento de sua vulnerabilidade frente a uma situação política e econômica de 

séria instabilidade. 



Propostas de juristas para alterar regras tributárias começam a tramitar 

09/11/2016 – Portal Contábil 

 
Começaram a tramitar formalmente nesta terça-feira (8) dois projetos elaborados pela 

Comissão de Juristas da Desburocratização. O PLS 406/2016 trata da reforma do 
Código Tributário Nacional. Já a PEC 57/2016, modifica uma série de dispositivos da 
Constituição sobre regras fiscais dos municípios, obrigações tributárias e benefícios a 

micro e pequenas empresas. 
 

Ao anunciar em Plenário o início da tramitação das propostas, o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, elogiou a contribuição da comissão, presidida pelo ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques, e destacou que os 

senadores agora terão oportunidade de aprimorar os textos elaborados pelos juristas. 
 

PLS 406/2016 
A proposta de reforma do Código Tributário, afirmou Renan, visa a simplificar e 
racionalizar a “babel tributária” do país. 

 
— A mudança objetiva ampliar a segurança jurídica, gerando tranquilidade e evitando 

surpresas para o contribuinte. São várias propostas de alteração do Código Tributário, 
mas algumas em especial, merecem um destaque por estabelecer uma isonomia, um 
equilíbrio já muito cobrado pela sociedade brasileira — declarou. 

 
Como exemplo de sugestões apresentadas, o presidente do Senado citou a garantia 

de correção para créditos devidos ao contribuinte, em caso de pagamento em excesso 
ou devolução por imposição legal, da mesma forma que ocorre quando o contribuinte 
deve à Fazenda Pública. 

 
Outras mudanças apresentadas pelo PLS 406/2016 incluem a exigência de lei para 

obrigação fiscal acessória que implique punição; estabelecimento de critérios para 
imputação de responsabilidades aos sócios em caso de dissolução irregular da pessoa 
jurídica; e garantia aos detentores de créditos tributários da possibilidade de 

compensá-los com qualquer tributo ou contribuição do mesmo ente federativo. 
 

PEC 57/2016 
Sobre a PEC 57/2016, Renan destacou a determinação de que seja definido por lei o 

conceito de “pequeno município”, garantindo-lhe normas simplificadas para balancetes 
e prestações de contas. A proposta também permite a delegação de competência para 
que o estado em que estiver localizado o município assuma a cobrança e a fiscalização 

dos tributos de seu âmbito. 
 

A PEC trata ainda de processo administrativo fiscal, substituição tributária, eficiência 
e moralidade tributária e vedação ao confisco. Determina também que normas de 
caráter geral aplicáveis às empresas deverão observar obrigatoriamente tratamento 

diferenciado e simplificado em relação às microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/propostas-de-juristas-para-alterar-regras-tributarias-comecam-tramitar/
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127405
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127414

