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 Quinta-feira 

 LUCRO DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO SOBE 14% NO 3º TRIMESTRE 

 BRASIL ESTÁ ‘FORA DO PLANETA’, DIZ TEMER AO DEFENDER A REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 PEQUENA INDÚSTRIA SOFRE PARA PAGAR 13º SALÁRIO 

 585 MIL EMPRESAS PODEM PARCELAR PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM ATRASO 

 CONTROLAR AUSÊNCIAS PODE TRAZER MAIS RESULTADOS PARA SUA EMPRESA 

 SEM MEDO DO DIGITAL, GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS CRESCE 

 PEDIDOS DE AUXÍLIO-DESEMPREGO CAEM AO MENOR NÍVEL DESDE NOVEMBRO DE 

1973 NOS EUA 

 GOVERNO VAI REVISAR PARA BAIXO PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO PAÍS EM 

2017 

 SETOR DE ENERGIA SOLAR PROMETE CRIAR 100 MIL NOVOS EMPREGOS NO BRASIL 

ATÉ 2020 

 LISTA DA CGU MOSTRA QUAIS SÃO AS 25 EMPRESAS MAIS “ÉTICAS E ÍNTEGRAS” 

DO PAÍS 

 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TERMINAL NO PORTO DE PARANAGUÁ MARCA 

INÍCIO DO PPI 

 ECONOMISTA DEFENDE MUDANÇAS EM APOSENTADORIA SEM FASE DE TRANSIÇÃO 

PARA SERVIDORES 

 PIB DE 2014 CRESCEU MAIS DO QUE O ESTIMADO ANTERIORMENTE E SOMOU R$ 

5,779 TRI 

 ‘GOVERNO TRUMP TERÁ EFEITO INDIRETO NO BRASIL’, DIZ PARENTE 

 ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO BANCO CENTRAL SOBE 0,15% EM 

SETEMBRO 

 TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESCARTAM GREVE EM CURITIBA E 

REGIÃO 

 BR-277 É COMPLETAMENTE LIBERADA APÓS PROTESTO CONTRA PEC DO TETO 

 CSN QUER INDENIZAÇÃO DO CARTEL DO CÂMBIO 
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 PRESIDENTE DO BID AFIRMA QUE REFORMAS VÃO CONDUZIR BRASIL A MAIOR 

CRESCIMENTO 

 CHINA ATINGE META DE CORTES DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE AÇO, DIZ 

GOVERNO 

 BRASIL ESPERA QUE EUA REVEJAM TAXAÇÃO SOBRE AÇO BRASILEIRO ANTES DE 

ARBITRAGEM NA OMC, DIZ SERRA 

 FUTUROS DO MINÉRIO DE FERRO NA CHINA AMPLIAM GANHOS E TÊM MÁXIMA EM 

33 MESES 

 INOVAR-AUTO É ILEGAL, DETERMINA OMC 

 JAGUAR APRESENTA I-PACE, SEU PRIMEIRO CARRO ELÉTRICO 

 GRUPO VW CHEGA A 8,5 MILHÕES DE UNIDADES 

 EXPOBENER/MAKINO CRESCE E REÚNE CERCA DE 30 EMPRESAS 

 PLATAFORMA 3DEXPERIENCE DA DASSAULT SYSTÈMES ATINGE 10.000 

USUÁRIOS NA RENAULT 

 O VOO DAS MULTINACIONAIS 

 GM PEDE LICENCIAMENTO PARA NOVA FÁBRICA CAPAZ DE GERAR 449 VAGAS EM 

JOINVILLE 

 NOVA TECNOLOGIA DE SEPARAÇÃO DE ALUMÍNIO COM TECNOLOGIA À LASER É 

DESTAQUE NA ALUMÍNIO 2016 

 A PROMETEC LANÇA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS E A MÁQUINA 

PROMOS 3+ 

 BANCOS BRASILEIROS FAZEM SEGUNDA MAIOR RESERVA PARA CALOTE EM 10 

ANOS 
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CÂMBIO 

EM 17/11/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,394 3,394 

Euro 3,627 3,629 
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Lucro das empresas de capital aberto sobe 14% no 3º trimestre 

17/11/2016 – G1 
 

Lucro de R$ 5,39 bilhões do Itaú Unibanco foi o maior entre as empresas. 
Petrobras registrou maior prejuízo no período entre julho e setembro. 
 

O lucro líquido das empresas de capital aberto brasileiras cresceu 14,19% no terceiro 

trimestre, segundo levantamento da provedora de informações financeiras 
Economatica. 

 
Os ganhos de 313 empresas que divulgaram seus balanços referentes ao período entre 

julho e setembro somaram R$ 24,9 bilhões no 3º trimestre de 2016, ante um lucro de 
R$ 21,7 bilhões no mesmo período de 2015. 
 

O cálculo não considera as empresas Vale, Petrobras e Eletrobras para evitar grandes 
distorções em razão a elevada variação dos resultados destas empresas no 

comparativo anual. Considerando estas 3 companhias, o lucro das empresas 
brasileiras de capital aberto somou R$ 11,18 bilhões no 3º trimestre, contra R$ 7,27 
bilhões no terceiro trimestre de 2015. 

 
Maiores lucros 

O lucro de R$ 5,39 bilhões do Itaú Unibanco no 3º trimestre foi o maior entre as 
empresas de capital aberto, seguido pelo Bradesco com R$ 3,23 bilhões. 
 

 
 
Bancos e empresas do setor de finanças lideram lucros no 3º trimestre (Foto: 

Divulgação/Economatica) 
 
Entre os 10 maiores lucros do trimestre encerrado em setembro, 6 empresas são do 

setor de finanças, sendo 4 bancos, uma seguradora e uma empresa ligada a cartões 
de crédito. 

 
O setor bancário, entretanto, registrou queda de R$ 3,69 bilhões nos lucros no 
comparativo anual. No terceiro trimestre de 2015 o setor acumulou lucro de R$ 17,14 

bilhões contra R$ 13,44 bilhões no terceiro trimestre de 2016. 
 

Petrobras lidera prejuízos 
A Petrobras registrou o maior prejuízo do 3º trimestre entre as empresas de capital 
aberto, com perdas de R$ 16,45 bilhões – o terceiro maior prejuízo trimestral já 

registrado pela empresas – seguida pela PDG Realt com prejuízo de R$ 1,71 bilhão. 
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Petrobras registrou o maior prejuízo do terceiro trimestre entre as empresas 
de capital aberto (Foto: Divulgação/Economatica) 
 

Desempenho por setores 
Dos 25 setores monitorados pela Economatica, 14 tiveram alta nos lucros no terceiro 

trimestre, sem considerar os balanços da Petrobras, Vale e Eletrobras. 
 

O setor que concentrou o maior volume de lucros, mesmo com a queda neste 
trimestre, foi o bancário. Os ganhos das 24 instituições somaram R$ 13,44 bilhões. O 
segundo setor mais lucrativo foi o de alimentos e bebidas com R$ 4,52 bilhões. 

 
Dos 25 setores avaliados, somente 6 registram prejuízo consolidado no terceiro 

trimestre. O setor com maior prejuízo foi o de construção, com perdas de R$ 2,08 
bilhões. 
 

Entre os setores, o de siderurgia e metalurgia foi o que registrou a maior recuperação. 
As 20 empresas do setor passaram de um prejuízo de R$ 3,6 bilhões no 3º trimestre 

de 2015 para perdas de R$ -315,1 milhões no terceiro trimestre de 2016, o que 
representa uma variação de R$ 3,33 bilhões. 
 

Já o setor de transportes e serviços registrou uma recuperação de R$ 3,31 bilhões no 
comparativo anual. Papel e celulose é o terceiro setor com maior recuperação, 

revertendo prejuízo de R$ 2,94 bilhões no 3º trimestre de 2015 para um lucro R$ 
108,64 milhões no terceiro trimestre de 2016. 
 

Levantamento da Economatica 

mostra comparativo dos setores entre o 3º trimestre de 2015 e o 3º trimestre 
de 2016 (Foto: Divulgação/Economatica) 
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Controlar ausências pode trazer mais resultados para sua empresa 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 

 
Como a gestão de absenteísmo pode ajudar a reduzir custos e tornar a 

organização muito mais produtiva. 
 

 
 

Não é preciso ser nenhum grande especialista para perceber que as faltas são um 
grande problema para a produtividade de uma empresa, principalmente em tempos 

de crise. Mas qual o real impacto dessas ausências para a indústria? Segundo dados 
da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), em 2014, as 
companhias paranaenses perderam cerca de 2,2% do tempo dos seus empregados 

com faltas, afastamentos e atrasos.  
 

Parece pouco, mas é como se uma empresa fechasse durante oito dias porque 
ninguém apareceu para trabalhar. É por essa razão que cuidar do índice de 
absenteísmo se torna algo tão importante. Como explica a coordenadora de segurança 

e saúde do Sesi no Paraná, Juliana Cipriani, a falta de gerenciamento dessas ausências 
pode gerar custos desnecessários e afetar até mesmo o consumidor final. De acordo 

com ela, é um problema socioeconômico que atinge toda a cadeia produtiva. 
 

“As faltas diminuem a produtividade, reduzem a qualidade do serviço e o rendimento 
do trabalhador, além de aumentarem o custo de produção com substituições e 
treinamentos, o que reflete no preço final para o consumidor”, aponta. “Todo mundo 

sai perdendo”. Somente em 2014, as indústrias paranaenses gastaram mais de R$ 
224 milhões com afastamentos causados por acidentes de trabalho, conforme revela 

a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho. 
 
As causas dessas ausências são bastante variadas, indo desde problemas pessoais a 

questões médicas, passando por acidentes à simples falta não justificada do 
funcionário. Só que não se trata de impedir que esse trabalhador se ausente, mas de 

ter um maior controle sobre isso para evitar que esse absenteísmo tenha um impacto 
real sobre a produtividade. Assim, trabalhar com um sistema de gestão se torna uma 
solução bastante eficaz para reduzir esses índices. 

 
O primeiro passo é conhecer o problema para saber como tratá-lo. “Muitas empresas 

não conhecem a própria realidade. Elas sentem a ausência do trabalhador, mas não 
tomam uma ação para evitar que ele continue se afastando”, descreve Cipriani. “É um 
problema de gestão”. Assim, acompanhar essas faltas e entender as suas causas se 

revelam processos fundamentais para controlar o absenteísmo. 
 

Para o doutor Erasmo Henrique Mello Pereira, médico do trabalho do Sesi no Paraná, 
monitorar ocorrências menores ajuda a evitar afastamentos de longa duração. “Se há 
uma frequência nos atestados de hipertensão, por exemplo, vamos fazer uma 

campanha sobre o tema. Isso ajuda a reduzir o aparecimento de novos casos ou que 
o trabalhador se afaste por períodos maiores por conta disso”, explica.  

 
Foi essa a estratégia adotada pela Aker Solutions para reduzir os índices de 
absenteísmo em sua unidade no Paraná. Segundo a médica do trabalho da empresa, 

http://www.gazetadopovo.com.br/especial-patrocinado/sesi-senai/controlar-ausencias-pode-trazer-mais-resultados-para-sua-empresa-bb2028t34rq1zwie8chykvh06


a doutora Alana Santos, esse acompanhamento epidemiológico é fundamental para 
entender o que se passa dentro da organização e identificar eventuais problemas, o 
que ajuda na hora de apresentar soluções. 

 
Esse cuidado, afirma Santos, é algo básico dentro de qualquer companhia, pois traz 

reflexos diretos nos resultados e na qualidade do serviço. “Com esse levantamento, 
conseguimos tomar ações coletivas e individuais no sentido de contribuir para a 

melhoria da saúde do trabalhador”, revela a médica. “E, ao priorizarmos esse aspecto, 
influenciamos na produtividade da empresa, mas de uma maneira diferente e efetiva”. 
 

Cultura do atestado 
Cipriani defende ainda a ideia de que a empresa deve adotar um maior controle sobre 

os atestados, não os recebendo apenas de maneira passiva. “É trabalhar com o RH 
para saber o que está acontecendo, ter um melhor controle e conhecer os problemas 
para reduzir os números”, sugere.  

 
Saiba mais 

Para saber mais sobre o absenteísmo e como adotar práticas para ter mais controle 
sobre ele em sua empresa, acesse: www.sesipr.com.br/saude  
 

Assim, além de frear a famosa cultura do atestado, esse tipo de medida ajuda a 
organização a entender sua própria realidade e a se aproximar da equipe. “As 

organizações bem-sucedidas estão estimulando a presença por meio de práticas 
gerenciais e culturais que privilegiam a participação dos funcionários”, conta a 
coordenadora do Sesi no Paraná. 

 
Segundo ela, algumas mudanças comportamentais já se tornam visíveis em alguns 

poucos meses, principalmente pelo fato de as ações serem focadas na realidade de 
cada companhia. Para ela, porém, mais importante do que o prazo, são os ganhos que 
tanto a empresa quanto o trabalhador conquistam com esses cuidados, seja com o 

aumento na produtividade e na redução dos custos ou na satisfação do funcionário. 
“São ações preventivas que têm um impacto muito maior do que os gastos que a 

empresa teria com doenças e acidentes”, conclui. 
 
Não é questão de “corpo mole” 

Presenteísmo afeta rendimento dos funcionários e é um problema muito mais difícil de 
mensurar que absenteísmo. 

 
Se o absenteísmo é um problema visível dentro da indústria, o que dizer quando o 
funcionário está presente em seu posto, mas com um rendimento muito baixo? É o 

que acontece com o chamado presenteísmo, uma outra realidade bastante presente 
nas empresas, mas difícil de ser percebida. “Como ele é velado, é muito difícil de 

mensurar” explica o doutor Erasmo Henrique Mello Pereira, médico do trabalho do Sesi 
no Paraná. “O trabalhador está presente, cumpre seu horário, mas não produz”. 

 
Segundo ele, essa questão vai muito além de má fé — o famoso “corpo mole”. Às 
vezes, aponta o médico, esse baixo rendimento está relacionado ao stress, à 

insatisfação ou algum problema no clima organizacional ou mesmo pessoal. “O 
presenteísmo também pode estar relacionado a doenças menores que não justificam 

uma falta ou problemas mais sérios ainda em fase inicial, mas que já afetam o 
rendimento do trabalhador”, detalha Pereira. Nesses casos, ele funciona quase como 
um sintoma de algo que pode levar ao absenteísmo. 

 
E, assim como nas faltas, controlar essa questão depende muito de um trabalho de 

gestão, principalmente de acompanhamento do funcionário para entender a causa de 
seu baixo desempenho. “Uma análise do clima e um trabalho de RH bem estruturado 
ajudam a incentivar sua presença, gerar satisfação e identificar possíveis problemas”, 

aponta o médico. 

http://www.sesipr.org.br/para-empresas/seguranca-e-saude-no-trabalho/todos-os-servicos/consultoria-em-gestao-do-absenteismo-1-30173-326128.shtml#utm_campaign=sst&utm_source=gazeta_do_povo&utm_medium=brandcontent


“Muitas empresas não conhecem a própria realidade. Elas sentem a ausência do 
trabalhador, mas não tomam uma ação para evitar que ele continue se afastando” 
Juliana Cipriani coordenadora de segurança e saúde do Sesi no Paraná . 

 

 
Absenteísmo e os impactos na indústria 
http://www.gazetadopovo.com.br/videos/?p=27529 
 

Faltas e afastamentos têm reflexos diretos na produtividade, na qualidade do 
serviço e afetam até mesmo o consumidor final. Só em 2014, as indústrias 

paranaenses gastaram mais de R$ 224 milhões com ausências causadas por 
acidentes de trabalho. 
 

Pequena indústria sofre para pagar 13º salário 

17/11/2016 – Tribuna PR 

 
Como reflexo da queda do consumo e a retração do faturamento, quase sete em cada 

dez micro e pequenas indústrias paulistas enfrentam dificuldades para pagar o 13º 
salário dos funcionários neste ano. Para 17% delas, a situação é ainda mais grave e 
já se trabalha com a perspectiva de atrasar o repasse do benefício. Os dados são de 

um levantamento do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo 
(Simpi).  

 
As empresas paulistas correspondem a cerca de 40% do total de micro e pequenos 

fabricantes do País, segundo o Simpi.  
 
A fabricante de parafusos Tec Stam é uma das que terá de postergar o pagamento de 

fim de ano dos empregados. “É uma situação muito constrangedora. A segunda 
parcela, que deveríamos repassar para a equipe até dezembro, só vamos conseguir 

pagar em fevereiro, com recursos próprios”, diz Humberto Gonçalves, sócio da firma.  
 
Com os negócios em baixa, a empresa atrasou o cumprimento de contratos, o que a 

fez perder credibilidade com bancos e dificultou o acesso a crédito. “Fornecemos para 
diferentes segmentos, de máquinas e equipamentos a fabricantes de carrocerias para 

ônibus e caminhões, mas o capital fugiu, quem há dois anos tinha planos de investir 
teve de se preocupar em sobreviver, e diminuímos também. Hoje, a empresa opera 
com 30% de ociosidade.  

 
Na indústria de cutelaria La Lupe, a queda estimada no faturamento em 12 meses até 

novembro é de 15%, o que também dificultará o pagamento do 13.º salário, segundo 
Sérgio Luiz Kyrillos, sócio da fabricante. “Estamos fazendo um esforço para não atrasar 
o pagamento, mas o ano está sendo cruel, sobretudo para quem faz artigos que não 

são de primeira necessidade.”  
 

Caso uma parte significativa dos micro e pequenos fabricantes atrase o 13.º, o impacto 
poderá ser grande nas vendas de Natal, lembra José Luis Oreiro, economista da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Os comerciantes já esperam vendas 

natalinas mais fracas para este ano, mas um consumidor com menos dinheiro no bolso 
e mais receoso de gastar pode fazer com que o nível de estoque nas lojas aumente e 

a indústria já começaria o ano que vem tendo de contrair a produção e demitir mais 
gente. É um cenário alarmante para todos.”  

http://www.gazetadopovo.com.br/videos/?p=27529
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pequena-industria-sofre-para-pagar-13-salario/


Segundo Oreiro, a retração do mercado interno é ainda mais impactante para os 
fabricantes de menor porte, que não têm condições de exportar seus produtos, mesmo 
em um cenário de dólar mais valorizado.  

 
“Fica cada dia mais difícil reverter essa situação, em que as empresas operam com 

capacidade ociosa e sem perspectiva de melhora no consumo interno. Se nada for 
feito, pode chegar um momento em que a economia atinja um ponto de ruptura, caso 

a recessão se aprofunde.”  
 
Ele lembra que muitos Estados em crise já atrasam pagamentos de servidores e, caso 

a iniciativa privada tenha de fazer o mesmo, não haverá como evitar um Natal mais 
magro.  

 
Conta atrasada  
O cenário atual do mercado interno é negativo para qualquer lado que se olhe, mas 

os pequenos industriais têm uma fragilidade maior do que as empresas grandes 
quando precisam recorrer aos bancos em busca de crédito, lembra Gustavo Loyola, da 

Tendências Consultoria.  
 
Nesse contexto, a maior restrição a empréstimos, que afeta a todos, acaba sendo mais 

perversa com os menores, o que também reduz as suas possibilidades de defesa 
durante a recessão econômica, avalia.  

 
Em outubro, 11% dos empresários disseram ter deixado de pagar seus fornecedores 
no mês anterior e 19% admitiram não conseguir honrar dívidas com bancos ou 

financeiras, ainda de acordo com o levantamento do Simpi.  
 

“É como uma bola de neve. A receita diminuiu e, sem recursos para arcar com seus 
custos operacionais, as empresas se tornam inadimplentes. O passo seguinte é cortar 
na carne e atrasar os benefícios dos funcionários”, diz Joseph Couri, presidente do 

sindicato.  
 

“Outubro e novembro são meses em que a produção nessas empresas costuma estar 
em alta, para atender às demandas de Natal do comércio, mas não é o que se vê neste 
ano. As máquinas estão paradas. Sem facilitar o acesso ao crédito para os micro e 

pequenos, não há muito o que o empresário possa fazer para tentar se reerguer. 
 

585 mil empresas podem parcelar pagamento de impostos em atraso 

17/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 
Donos de 585 mil micro e pequenas empresas com dívidas com o Fisco podem optar 

pelo parcelamento do pagamento de impostos atrasados em até 120 meses desde a 
última segunda-feira (14). 
 

Em setembro, essas empresas foram notificadas pela Receita Federal por estarem com 
atraso em seu pagamento de tributos referentes ao Simples (sistema unificado de 

pagamento de impostos das micro e pequenas empresas, simplificado). 
 
Caso não haja pagamento das dívidas, essas empresas serão impedidas de seguir 

pagando seus impostos a partir desse sistema de tributação. 
 

A opção, que permite o parcelamento das dívidas contraídas até maio deste ano, deve 
ser feita até 11 de dezembro. 
 

Os formulários para que interessados no parcelamento se manifestem foram enviados 
para os contribuintes, a partir da caixa postal do domicílio tributário eletrônico do 

Simples Nacional (espécie de caixa de correio eletrônica a partir da qual recebem 
informações do Fisco). 

http://planodenegocios.blogfolha.uol.com.br/2016/11/16/quase-600-mil-empresas-podem-parcelar-pagamento-de-impostos-em-atraso/


Quem optar por agendar o parcelamento terá sua exclusão do Simples suspensa. 
 
A Receita Federal deve publicar uma nova instrução normativa estabelecendo as 

regras e o prazo para a adesão definitiva ao parcelamento. 
 

Segundo nota do Sebrae, a medida da Receita é o primeiro passo para regulamentar 
a ampliação do prazo de parcelamento de 60 para 120 meses, previsto no projeto 

Crescer sem Medo, sancionado em outubro pelo presidente Michel Temer (PMDB). 
 
O presidente do sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos, destaca que essa 

possibilidade de renegociação com prazo mais longo dá fôlego para que muitas 
empresas resistam à crise. 

 
Afif destaca que, além dos débitos tributários, outras dívidas devem ser negociadas, 
incluindo com fornecedores e bancos. Para incentivá-las, o Sebrae vem promovendo 

a campanha mutirão da negociação. 
 

Sem medo do digital, gestão de documentos físicos cresce 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 

 

 
 
O mercado de gestão de conteúdos empresariais – ou Enterprise Content Management 
(ECM) – não é novo. Desde o ambiente de sigilo derivado da Guerra Fria, empresas 

do setor surgiram com o intuito de armazenar com segurança documentos e 
informações de escritórios, instituições e indústrias.  

 
A partir do arquivamento, o mercado observou outras necessidades empresariais e 
ampliou sua atuação para a gestão desses documentos e informações, indo da 

indexação, do armazenamento, até a destruição correta dos materiais.  
 

Em 2013, esse segmento movimentou US$ 5,1 bilhões em todo o mundo e projeta 
crescimento de 82% em 2017, indo para US$ 9,3 bilhões, segundo a consultoria 
estadunidense Radicati.  

 
No Brasil, este setor ganhou força com a Constituição de 1988, que estabeleceu e 

regulamentou o tempo de guarda para cada tipo de documento – chamado de 
temporalidade. Dessa mudança, nasceu a curitibana Docpar, que totaliza cerca de 130 
clientes espalhados pelo Brasil, armazena mais de 1 milhão de caixas de documentos 

e tem mais de 150 milhões de documentos digitalizados 
 

Segundo o gerente de operações da empresa, Eduardo Turque, a Docpar cresce 25% 
ao ano em volume de documentos armazenados. “Há muitos documentos que não têm 
valor legal se forem digitalizados. A burocracia de comprar um carro é um exemplo: 

tudo no papel. O mercado cresce em ritmo acelerado e este ano deve movimentar R$ 
2 bilhões, no Brasil”, diz.  

 
Para ele, entre os brasileiros ainda é forte a cultura de imprimir e-mails, relatórios e 
atas, principalmente em órgãos públicos ou áreas de recursos humanos. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/sem-medo-do-digital-gestao-de-documentos-fisicos-cresce-arbojbeuqpo36tiqib01ho08v


Transição 
Segundo o professor de administração e coordenador das Incubadoras de Negócios da 
ESPM, José Balian, a menor velocidade de desenvolvimento da legislação em relação 

às tecnologias digitais cria esse momento de transição pelo qual o gerenciamento de 
documentos passa.  

 
“Para cada tipo de documento é um tempo de guarda, muitos ainda não valem no 

meio digital, alguns podem estar no digital desde que com certificação regularizada, 
que é caro de manter. Uma hora a legislação irá deixar as situações mais parecidas. 
Estamos caminhando para isso”, comenta. 

 
Atuação 

O escopo de atuação de uma empresa especializada em ECM vai muito além do simples 
armazenamento dos documentos. Com as empresas crescendo, e a quantidade de 
papéis também, surgiu a necessidade de organizar todo esse material, mais do que 

apenas guardar, facilitando o acesso e a busca pelas informações. 
 

“Nossos processos incluem a indexação, digitação, pesquisa, digitalização, fluxos de 
aprovação, armazenamento, entrega, retirada e destruição de documentos, mídias e 
informações – tudo isso com o mais moderno sistema de segurança e infraestrutura”, 

comenta Luiz Alves, vice-presidente sênior da Iron Mountain na América Latina.  
 

Criada em 1951 e com filial em Curitiba, a multinacional especializada no segmento 
atende 222 mil clientes em 45 países e faturou US$ 3 bilhões, no ano passado. Das 
mil maiores empresas do mundo, segundo ranking da revista Fortune, 940 fazem 

negócios com a Iron Mountain. No Brasil são mais de cinco mil clientes. 
 

Vantagens 
Um dos principais benefícios do serviço de gestão de documentos oferecido pelas 
empresas é o preço. “O preço mensal pago por caixa é mais barato que uma esfirra 

do Habib’s. Não faz sentido a empresa perder espaço, tempo, pessoal para organizar, 
achar, buscar os documentos”, analisa. 

 
Outras vantagens, levantados por Luiz Felipe Mendes – sócio e diretor de TI da Célula, 
gestão de documentos, empresa que cresce 10% ao ano, desde 2008 – são a 

transferência de responsabilidade sobre dados, imagens e informações; segurança no 
armazenamento; facilidade de encontrar informações e documentos; padronização na 

organização e indexação (evitando que organizações feitas por pessoas diferentes, 
fiquem diferentes); além do auxílio ao cumprimento das legislações vigentes e da 
administração de riscos. 

 
E o papel? 

Diante do desenvolvimento dos meios digitais, é de se pensar que esse mercado sofra 
com a queda do uso do papel. Luiz Alves, da Iron Mountain, informa, porém, que o 

volume de documentos físicos continua crescendo, mesmo a taxas menos significativas 
que há alguns anos.  
 

“Além disso, esses avanços complementaram o nosso portfólio de soluções, ao mesmo 
tempo em que mudaram a dinâmica deste segmento. Hoje, armazenamos documentos 

físicos e também disponibilizamos as informações de maneira eletrônica, dando aos 
nossos clientes um acesso mais ágil às suas informações”, explica. 
 

Ele comenta que a guarda de documentos físicos continua sendo importante para 
atender às normas e legislações do mercado brasileiro. 

 
Nessa linha, Luiz Felipe, da empresa Célula, acredita que o setor esteja passando por 
um momento de transição lento, em que as legislações referentes a documentos 

digitais devem seguir evoluindo.  



“Eu penso que estamos no início desse processo de transição, que deve levar uns 20 
anos. Ainda há muito passivo que não tem valor legal quando digitalizado. E mesmo 
os que aceitam assinaturas eletrônicas, é preciso um registro e o custo para mantê-lo 

ainda é caro”, comenta. 
 

Ele explica que há alguns segmentos estão mais avançados no uso de processos, 
documentos e registros digitais. A área contábil, por exemplo, exige que muitos 

documentos e tramitações sejam feitas pelo meio digital, assim como a área da saúde, 
que já trabalha com prontuários eletrônicos dos pacientes. A empresa pretende 
investir em soluções de gestão de arquivos que nascem digitais, além de um processos 

de tramitação de documentos automatizado. 
 

Pedidos de auxílio-desemprego caem ao menor nível desde novembro de 
1973 nos EUA 

17/11/2016 – Tribuna PR 

 
Os novos pedidos de auxílio-desemprego recuaram 19 mil na semana encerrada no 

dia 12, para o patamar sazonalmente ajustado de 235 mil, no nível mais baixo desde 
novembro de 1973, informou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho. 
Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 255 mil.  

 
Os novos pedidos de auxílio-desemprego na semana encerrada em 5 de novembro 

não foram revisados e mantiveram-se em 254 mil. Com o dado mais recente, os novos 
pedidos continuam abaixo de 300 mil por 89 semanas seguidas, sequência mais longa 
nesse patamar desde 1970, quando a força de trabalho e a população total eram bem 

menores que hoje.  
 

A média móvel nas últimas quatro semanas, calculada para reduzir a volatilidade do 
dado, caiu 6.500 na última semana, para 253.500. O Departamento do Trabalho disse 
que não houve fatores especiais que afetassem os últimos números.  

 
O número de pessoas que continuam a receber benefícios de auxílio-desemprego nos 

EUA – dado que sai com uma semana de atraso – caiu 66 mil, para 1.977.000, no 
patamar mais baixo desde abril de 2000 na semana encerrada em 5 de novembro. 
 

Brasil está ‘fora do planeta’, diz Temer ao defender a reforma da Previdência 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 
 
Em jantar oferecido a parlamentares da base aliada, presidente defendeu 

que, após a aprovação da PEC do Teto, país tem de mudar regras de 
aposentadoria e mexer na legislação trabalhista 
 

 
 
Em jantar que ofereceu para senadores e deputados da base aliada no Palácio da 
Alvorada, o presidente Michel Temer (PMDB) reconheceu na noite de quarta-feira (16) 

que será difícil aprovar a reforma da Previdência, mas reafirmou a importância das 
mudanças. Segundo ele, o Brasil, por não ter regras mais restritivas para as 

aposentadorias, está “fora do planeta”.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pedidos-de-auxilio-desemprego-caem-ao-menor-nivel-desde-novembro-de-1973-nos-eua/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pedidos-de-auxilio-desemprego-caem-ao-menor-nivel-desde-novembro-de-1973-nos-eua/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/brasil-esta-fora-do-planeta-diz-temer-ao-defender-a-reforma-da-previdencia-0b6v8vu42ooclgj6pkhdfqoye


Durante seu discurso aos parlamentares, em que apelou pela aprovação da PEC do 
Teto dos Gastos, Temer afirmou ainda que não é possível sair da recessão com 
medidas “doces”.  

 
O presidente disse que o teto de gastos é o primeiro passo, a reforma da Previdência, 

o segundo, e a reforma trabalhista, a etapa seguinte. Temer prometeu enviar ao 
Congresso um texto sobre a reforma previdenciária até o fim deste ano. 

 
“Vai ser difícil [aprovar a reforma da Previdência]?”, questionou Temer. “Vai, mas creio 
que já há uma consciência nacional, as pesquisas revelam que ela é indispensável. 

Não há como fugir dela, até porque estamos fora do planeta, porque os outros países 
têm regras de natureza previdenciária diversas das nossas e já admitidas. 

Sequencialmente, é claro, precisamos ir para uma reformulação de natureza 
trabalhista.” 
 

O presidente alertou que as reformas serão impopulares. Mas defendeu a necessidade 
de aprová-las. “Vivemos uma recessão profunda, uma recessão extremamente 

preocupante. O primeiro passo é tirar o país da recessão para depois começar o 
crescimento e depois o emprego. Não vamos ter ilusão que se combate a recessão 
com medidas doces. Você precisa muitas vezes de medidas amargas, e essas medidas 

visam ao futuro e não ao presente.” 
 

Com relação à reforma trabalhista, Temer disse que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
já começou a agir nesse sentido, quando decidiu em alguns casos o que foi acertado 
entre trabalhadores e empregadores tem mais valor jurídico do que a legislação.  

 
“Estejam muito à vontade. Que façamos um jantar de confraternização, apenas 

estamos dando um sentido de trabalho a esse jantar para reforçar que o Legislativo 
trabalha durante o dia e durante a noite, inclusive durante o jantar.” 
 

Michel Temer presidente da República, em saudação a deputados e senadores.  
 

Assopra e morde 
Ao mencionar o tema, o presidente se referiu elogiosamente à ex-presidente Dilma 

Rousseff, mas não citou seu nome, algo que opta por fazer quase sempre que tem que 
fazer uma menção à petista.  
 

“É interessante quando falam do acordado sobre o legislado, a senhora ex-presidente 
no passado editou uma MP [Medida Provisória] que permitia que em convenção 

coletiva se reduzisse 30% dos salários. É uma coisa de uma naturalidade 
extraordinária. O que é preciso é consolidar essas regras para gerar lá na frente o 
crescimento, como aqui foi mencionado, há outras reformas que deverão vir para nós 

sairmos da recessão.” 
 

Apesar do elogio a Dilma, Temer também fez uma crítica indireta a ela. Disse que 
ouviu com estranhamento o fato de muitos estarem pela primeira vez do Palácio da 
Alvorada. “Me soa estranho, porque o Legislativo tem que estar aqui no Executivo, 

especialmente no Palácio do Alvorada”, afirmou.  
 

“Estejam muito à vontade. Que façamos um jantar de confraternização, apenas 
estamos dando um sentido de trabalho a esse jantar para reforçar que o Legislativo 

trabalha durante o dia e durante a noite, inclusive durante o jantar.” 
 
Convidados 

Segundo a assessoria da Presidência da República, 82 pessoas participaram do jantar 
entre senadores, líderes do Senado e da Câmara e ministros. Os presidentes da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-RJ), estavam 
presentes no Palácio da Alvorada. A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), defensora de 
Dilma, foi convidada, mas não compareceu. 



O jantar teve o objetivo de consolidar o apoio à PEC do Teto dos Gastos no Senado. A 
primeira votação em plenário está marcada para o dia 29. O segundo turno será no 
dia 13 de dezembro. O governo precisa de 49 votos dos 81 senadores para aprovar a 

medida. 
 

O presidente fez vários afagos aos parlamentares. Disse que o governo tem tido um 
apoio “extraordinário do Congresso Nacional” e que a PEC do Teto é a primeira medida 

para a saída da recessão. “Quando vemos um déficit de R$ 170 bilhões, achamos que 
é normal, mas não é normal”, disse. “São déficits preocupantes.” 
 

Governo vai revisar para baixo projeção de crescimento do país em 2017 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 

 

 
 

A perspectiva de crescimento do PIB em 2017 será revista para baixo, disse nesta 
quarta-feira o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está em Nova York para 
um evento com investidores. Meirelles informou que será divulgada na semana que 

vem uma previsão de crescimento menor do que o 1,6% previsto originalmente, mas 
garantiu que o país voltará a crescer no ano que vem. 

 
“Os mercados estão se recuperando bem, mas muitas companhias precisam de mais 
tempo. Muitos dados ainda não estavam claros [quando foi feita a projeção de 1,6%]. 

Agora temos números mais sólidos. Estávamos no meio da crise até alguns meses 
atrás e agora estamos nos recuperando”, disse o ministro. “Esse fato torna ainda mais 

urgente e necessária a aprovação de reformas para que o país comece a ter um 
crescimento sólido.” 
 

No mercado financeiros, os economistas já reduziram as estimativas de crescimento 
econômico no Brasil para este ano e para 2017, conforme a pesquisa Focus, do Banco 

Central. Eles acreditam que, em 2016, o PIB cairá 3,37%. Na semana passada, a 
previsão era de contração de 3,31%.  
 

Setor de energia solar promete criar 100 mil novos empregos no Brasil até 

2020 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 
 

 
 
O cenário otimista para o setor de energia solar no Brasil deverá ter efeito positivo no 
mercado de trabalho. Nos próximos quatro anos, cerca de 100 mil novos empregos 

diretos e indiretos devem ser gerados nesta área em todo o país. A estimativa é do 
Portal Solar, que reúne centenas de prestadores de serviços brasileiros especializados 

em energia fotovoltaica. 
 
De acordo com o site, cerca de 5 mil novas empresas serão criadas até 2020 no país 

para atender ao crescimento da demanda por sistemas de energia solar. Rodolfo 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-vai-revisar-para-baixo-projecao-de-crescimento-do-pais-em-2017-cqtwdf0jpplbvf5qpzswvr5jq
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/setor-de-energia-solar-promete-criar-100-mil-novos-empregos-no-brasil-ate-2020-e11hokzez2v883qx8ipp0wfun
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/setor-de-energia-solar-promete-criar-100-mil-novos-empregos-no-brasil-ate-2020-e11hokzez2v883qx8ipp0wfun


Meyer, diretor do Portal Solar, comenta que o maior responsável pelas contratações 
serão os pequenos empresários, que empregarão 80 mil trabalhadores para fazer 
frente ao avanço da geração distribuída.  

 
A maior parte das novas vagas será voltada aos profissionais de nível técnico. A 

geração centralizada, que é realizada por meio de grandes usinas com energia 
contratada em leilões do governo federal, deve criar aproximadamente 20 mil 

empregos. 
 
“Instaladores e técnicos devem ocupar a maior parte das vagas a serem abertas, com 

uma média salarial de R$ 3 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Os outros postos de 
trabalho serão destinados a engenheiros e equipes administrativas desses negócios, 

além dos trabalhadores envolvidos indiretamente”, explica Meyer.  
 
O prognóstico positivo para o setor é confirmado pela Absolar (Associação Brasileira 

de Energia Solar Fotovoltaica). Segundo Rodrigo Lopes Sauaia, presidente da 
instituição, “são gerados de 25 a 30 empregos a cada megawatt instalado por ano.  

 
Esses trabalhadores atuam na fabricação de equipamentos, projetos de engenharia 
para instalação de sistema, na parte logística, além dos profissionais de venda e 

administrativos que alimentam todo o ecossistema da energia solar”. 
 

Contribuíram para o boom no setor o aumento nas tarifas de energia elétrica, que na 
média nacional teve aumento de mais de 50% no valor final da fatura em 2015, além 
do barateamento da tecnologia fotovoltaica, que na última década caiu cerca de 80%, 

comenta o presidente da Absolar.  
 

São esses motivos que o levam a crer que “em 2030 a fonte solar fotovoltaica se 
tornará uma das formas mais baratas de gerar energia elétrica no mundo, ocupando 
8% da matriz energética brasileira”, complementa Sauaia. 

 
Empurrão 

A perspectiva que já era positiva ficou ainda melhor com a Resolução Normativa 687 
da Aneel que entrou em vigor em março deste ano e flexibilizou a geração doméstica 
de energia, diz Rodolfo Meyer. “A geração condominial, compartilhada e o 

autoconsumo vão permitir novos modelos de negócio, aumentando o acesso da 
população a essas tecnologias”, explica.  

 
Segundo o Portal Solar, a maioria desses novos negócios serão criados de forma 
descentralizada, de acordo com a demanda da região. “Desta forma, a geração de 

empregos não estará presa somente nos limites geográficos das capitais, promovendo 
o desenvolvimento em todo território brasileiro”, ressalta Meyer.  

 
O Brasil está numa fase de amadurecimento do seu setor solar, finaliza Rodrigo Sauaia. 

“De 2014 a 2015, aumentou em 320% o número de instalações de geração distribuída. 
Um crescimento expressivo se compararmos que durante esse período a economia 
brasileira recuou mais de 3% no PIB”, diz otimista.  

 
Até setembro deste ano foram registrados 5.040 sistemas de geração distribuída 

conectados à rede elétrica do país.  
 
De acordo com projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), até 2024 o 

número deve saltar para 1,2 milhão de unidades consumidoras no país que vão gerar 
a própria energia.  

 
 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/cinco-mil-brasileiros-ja-geram-a-propria-energia-em-casa-2wdg4zq8he9eekb5e1xtdnqk4
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Lista da CGU mostra quais são as 25 empresas mais “éticas e íntegras” do 

país 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 

 
 
O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União divulgou, 

nesta quarta-feira (16), uma lista com os nomes das 25 empresas mais éticas e 
íntegras nas relações entre os setores público e privado. As companhias foram 

reconhecidas “por relevantes instâncias governamentais e da sociedade civil”, 
informou a pasta, durante a 3ª Conferência Lei da Empresa Limpa. 
 

A escolha se deu no âmbito do programa Pró-Ética, criado em 2010 em parceria com 
o Instituto Ethos. O objetivo é incentivar nas corporações a adoção de políticas e ações 

necessárias para se criar um ambiente íntegro, que reduza os riscos de ocorrência de 
fraude e corrupção. 
 

Confira abaixo quais são as empresas vencedoras deste ano: 
 ABB Ltda 

 3M do Brasil 
 Alphatec S.A. 
 Banco do Brasil 

 Banco Santander Brasil 
 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

 Chiesi Farmacêutica Ltda. 
 Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
 Dudalina S.A. 

 Duralex S.A. 
 EDP Energias do Brasil 

 Elektro Redes S.A. 
 Enel Brasil S.A. 
 Granbio Investimentos S.A. 

 ICTS Global 
 Itaú Unibanco 

 JLL Ltda. 
 Microsoft Informática Ltda. 
 Natura Cosméticos S.A. 

 Neoenergia S.A. 
 Nova/SB Comunicação Ltda. 

 Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software S.A. 
 Serasa Experian 
 Siemens Ltda. 

 Tecnew Informática 
 

Uma das constatações do governo é que a aplicação da legislação pelo Ministério da 
Transparência na investigação e punição de empresas – inclusive no âmbito da 

Operação Lava Jato – tem gerado reflexos no ambiente de negócios brasileiro.  
 
A possibilidade de sofrer prejuízos financeiros (multa sobre o faturamento e declaração 

de inidoneidade) e eventuais danos à imagem, quando comprovada a prática de ilícitos 
contra a Administração Pública, provocou um aumento significativo na demanda de 
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empresas por orientações sobre como implementar medidas de integridade e 
transparência no ambiente corporativo, informou o ministério. 
 

Benefícios 
Entre os benefícios para as empresas que participam da iniciativa Pró-Ética estão: 

reconhecimento público do comprometimento com a prevenção e combate à 
corrupção; publicidade positiva para empresa aprovada que figure na lista; avaliação 

do Programa de Integridade por equipe especializada; relatório com a análise 
detalhada de suas medidas de integridade e com sugestões de aprimoramento. 
 

“Não é concedido à empresa incluída no Pró-Ética tratamento diferenciado nas suas 
relações com a Administração Pública. Trata-se de um compromisso com a ética 

empresarial, assumido voluntariamente pelas corporações, o qual indica que a 
empresa se esforça para colocar em prática medidas internas que reduzam a 
probabilidade de ocorrência de ilícitos e desvios e, quando eles ocorrem, garantam a 

detecção e interrupção desses atos, de forma célere, e a remediação de seus efeitos 
adversos”, diz uma nota do Ministério da Transparência.  

 
De acordo com o órgão, encontra-se em estudo uma proposta de decreto para que 
empresas aprovadas no Pró-Ética recebam uma pontuação extra nos processos 

licitatórios junto ao Governo Federal. 
 

Metodologia 
O período de inscrições para o Pró-Ética 2016 ocorreu entre março e maio deste ano. 
No total, 195 companhias, de diversos portes e ramos de atuação, manifestaram 

interesse em participar da avaliação. O número é 101% superior à edição de 2015 e 
recorde histórico no comparativo dos últimos seis anos. 

 
Do total de empresas inscritas, 91 enviaram o questionário devidamente preenchido. 
Após análise preliminar, 74 companhias cumpriram os requisitos de admissibilidade e 

foram avaliadas – aumento de 125% em relação ao ano passado. Ao final, 25 foram 
aprovadas. 

 

Renovação de contrato de terminal no Porto de Paranaguá marca início do 
PPI 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 
 

 
 
O início efetivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) ocorreu na manhã 
desta quarta-feira (16), com a assinatura dos contratos de renovação por mais 25 

anos dos contratos de arrendamento de dois terminais portuários.  
 

“Estamos aqui para dizer que o programa começou”, afirmou o secretário executivo 
do PPI, Wellington Moreira Franco.  

 
Os contratos vão movimentar investimentos adicionais de R$ 850 milhões, segundo 
informou o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa. 

Um dos empreendimentos, que teve o contrato prorrogado, é o do terminal de 
fertilizantes do porto de Paranaguá (PR), que ia até 2023 e agora irá até 2048, com 

investimentos de R$ 134,5 milhões.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/renovacao-de-contrato-de-terminal-no-porto-de-paranagua-marca-inicio-do-ppi-eaoebbwivl8v1mcdk7qehm6l2
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/renovacao-de-contrato-de-terminal-no-porto-de-paranagua-marca-inicio-do-ppi-eaoebbwivl8v1mcdk7qehm6l2


O outro contrato é o do terminal de contêineres de Salvador, cujo contrato terminaria 
em 2025 e agora irá até 2050, com investimentos adicionais de R$ 715 milhões. As 
novas obras vão ampliar a capacidade do terminal em 75%. 

 
Somados aos investimentos referentes ao contrato ainda em vigor, os dois terminais 

movimentarão R$ 1,2 bilhão. 
 

Economista defende mudanças em aposentadoria sem fase de transição para 
servidores 

17/11/2016 – Gazeta do Povo 

 

 
 

Para o economista Fabio Giambiagi, especialista em questões previdenciárias, o 
presidente Michel Temer está demorando em enviar proposta de reforma da 
Previdência ao Congresso e corre risco de perder a janela de oportunidade.  

 
Se a reforma não for aprovada até agosto de 2017, “pode esquecer”, defende 

Gambiagi – isso porque, segundo ele, o ambiente político ficará conturbado com a 
proximidade da eleição de 2018. Para o economista, a crise nos estados impõe 
mudanças mais duras no regime de aposentadoria estaduais como, por exemplo, a 

fixação de idade mínima de 65 anos imediatamente, sem fase de transição.  
 

“Regras brandas implicam um custo fiscal e margem de manobra dos estados acabou”, 
afirma. 
 

O governo está demorando a enviar a reforma da Previdência ao Congresso? 
O tempo está passando e estamos perdendo semanas preciosas. Tudo indica que, nas 

eleições presidenciais de 2018, caminharemos rumo a uma nova polarização. Na 
minha visão, nesse contexto, o timing ideal para aprovar a reforma previdenciária irá 
até julho/agosto de 2017.  

 
Depois, o ambiente político tenderá a ficar muito conturbado. E nós temos os 

antecedentes anteriores: a reforma previdenciária de FHC demorou quase quatro anos 
para ser aprovada e a de Lula em 2003, com Lula no auge da sua força política e com 
parte da oposição ajudando com votos no Congresso, demorou oito meses para ser 

aprovada.  
 

Há uma janela de oportunidade que se abriu na primeira semana de outubro e a partir 
de agora começa a se fechar. Ou aproveitamos ela nos próximos 9 ou 10 meses ou 
podemos esquecer a reforma.  

 
Onde o problema fiscal da Previdência é mais grave, no INSS ou nos regimes próprios 

dos servidores?  
A despesa do INSS como fração do PIB só faz crescer. Mas o maior problema fiscal 

está nos estados. Teremos que ter regras uniformes para uma série de pontos e regras 
provavelmente mais duras para os regimes próprios.  
 

A questão chave é a regra de transição. E o que vou dizer aqui reconheço que está 
bastante influenciado pela situação que estamos vivendo no Rio de Janeiro. Durante 

anos, defendi regras suaves de transição, com a ideia de que uma reforma deveria ter 
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mudanças drásticas para quem ingressa a partir da reforma no sistema e ter regras 
mais brandas para quem já estava trabalhando. O problema é que regras brandas 
implicam um custo fiscal e custo fiscal implica ter certa margem de manobra para isso. 

E nos estados essa margem de manobra acabou. 
 

O que isso significa concretamente?  
Significa que a regra de idade mínima de 65 anos estará sujeita a uma regra de 

transição para quem tem 50 anos ou mais no âmbito do INSS, mas deveria ter vigência 
imediata para quem trabalha na administração pública.  
 

Já temos o precedente da reforma do Lula em 2003, que mudou o parâmetro da noite 
para o dia com a definição de uma idade mínima de 60 anos para os homens e 55 para 

as mulheres. Nas atuais circunstâncias, a reforma deveria contemplar uma idade 
mínima de 65 anos, sem distinção de gênero, no âmbito das administrações públicas. 
 

Não seria uma mudança muito radical?  
Situações extremas exigem propostas extremas. É ilusão achar que poderemos 

continuar a ter aposentadorias aos 52 ou 53 anos em estados quebrados e que os 
serviços continuarão a ser prestados normalmente.  
 

A continuarmos no atual diapasão, vamos a caminho da insolvência dos estados e da 
desordem social. Em que sociedade queremos viver? Numa sociedade onde pessoas 

que vivem até os 85 anos se aposentam aos 55 e o estado não tem dinheiro para mais 
nada? Hospitais sem atendimento, escolas em um quadro de penúria... 
 

Na sua opinião o que os estados podem fazer para enfrentar a crise?  
Isso passa pelo congelamento temporário dos salários nos estados e pela adoção de 

uma idade mínima elevada que na prática faça que o fluxo de novas aposentadorias 
durante alguns anos seja mínimo. 
 

Com isso, os estados conseguiriam certa folga para recomporem as suas finanças nos 
próximos anos, num quadro de recuperação da economia e da receita estadual, tímido 

em 2017 e esperemos que mais intenso a partir de 2018. 
 
E em relação ao INSS, o que o governo federal deve fazer?  

Espero ver idade mínima de 65 anos, com regra de transição; redução gradativa da 
diferença de requisitos por gênero; redução das futuras pensões para 50 ou 60 % do 

benefício original; aumento do tempo requerido de aposentadoria por idade de 15 para 
25 anos; elevação da idade de concessão do benefício assistencial para 70 anos, como 
era quando surgiu em 1993 (hoje é de 65 anos) e convergência entre algumas regras 

dos setores urbano e rural. 
 

PIB de 2014 cresceu mais do que o estimado anteriormente e somou R$ 

5,779 tri 

17/11/2016 – Tribuna PR 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2014 cresceu mais do que o estimado 

anteriormente: a alta passou de 0,1% para 0,5%, segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nas Contas Nacionais 

Anuais.  
 
A estimativa anterior tinha como base as Contas Nacionais Trimestrais. O resultado do 

PIB de 2011 também foi revisto, de um crescimento de 3,9% para 4,0%.  
Em 2014, o PIB somou R$ 5,779 trilhões. O PIB per capita foi de R$ 28.498,00.  

 
O resultado da agropecuária em 2014 saiu de alta de 2,1% para avanço de 2,8%. Já 
o PIB da indústria passou de queda de 0,9% para retração de 1,5%. Na direção oposta, 

o PIB de serviços melhorou de 0,4% para 1,0%.  
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Pela ótica da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) foi revista de queda 
de 4,5% para recuo de 5,4%. A taxa do consumo das famílias passou de alta de 1,3% 
para avanço de 2,3% enquanto o consumo do governo saiu de crescimento de 1,2% 

para expansão de 0,8%.  
 

As exportações mantiveram a retração de 1,1% no ano enquanto o resultado das 
importações foi revisto de uma queda de 1,0% para recuo de 1,9%. 

 

‘Governo Trump terá efeito indireto no Brasil’, diz Parente 

17/11/2016 – Tribuna PR 
  
As políticas que serão implementadas pelo governo Donald Trump nos EUA deverão 

ter impacto indireto sobre o Brasil, na medida em que afetem a economia mundial 
como um todo, avaliou nesta quarta-feira, 16, o presidente da Petrobras, Pedro 

Parente, em Washington. “Estamos em uma situação diferente da de outros países e 
vocês sabem de quais estou falando. Entendo por que eles estão preocupados.”  
 

O principal alvo da retórica de Trump na região é o México, acusado de roubar 
empregos dos americanos e estimular a entrada de criminosos nos EUA. O presidente 

eleito prometeu rever o tratado de livre comércio que une EUA, México e Canadá e 
construir um muro na fronteira com seu vizinho do sul.  
 

Parente observou que o Brasil não possui tratados do tipo com os EUA. Além disso, o 
País registra déficit na balança comercial bilateral. O México e a China – outro alvo da 

retórica de Trump – têm superávit nas transações com os EUA e enfrentam a ameaça 
de imposição de tarifas sobre a venda de seus produtos no mercado americano.  
 

Economistas brasileiros acreditam que a política fiscal expansionista prometida por 
Trump deverá levar ao aumento dos juros nos EUA, o que reduzirá a probabilidade de 

redução da taxa no Brasil, com efeitos negativos sobre o PIB.  
 
A economia global sofrerá os efeitos da incerteza gerada pela vitória de Trump. “Existe 

alguém aqui nesta sala que sabe a resposta?”, perguntou Parente, em palestra no 
Brazil Institute do Wilson Center, quando questionado sobre o impacto da transição 

política nos EUA sobre a economia brasileira e a Petrobras.  
 

Ele afirmou não ter como avaliar o efeito sobre o preço do petróleo das promessas de 
Trump de reduzir as regulações do setor para ampliar a produção – a expansão da 
oferta pode reduzir a já baixa cotação da commodity. Segundo Parente, a projeção da 

Petrobras é que o preço do barril fique entre US$ 45 e US$ 65 nos próximos cinco 
anos, podendo chegar a US$ 70 no fim desse período. 

 

Índice de Atividade Econômica do Banco Central sobe 0,15% em setembro 

17/11/2016 – Tribuna PR 
  
Após cair 1,01% em agosto (dado já revisado), a economia brasileira registrou leve 

avanço em setembro. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) do 
mês teve leve alta de 0,15% ante agosto, com ajuste sazonal, informou nesta quinta-

feira, 17, a instituição.  
 
A variação veio abaixo da mediana (+0,20%) das previsões captadas pelo Projeções 

Broadcast. O resultado ficou dentro do intervalo obtido entre 34 analistas do mercado 
financeiro, que esperavam resultado entre -0,50% e +0,70%.  

 
O índice de atividade calculado pelo BC passou de 132,73 pontos para 132,93 pontos 
na série dessazonalizada de agosto para setembro, o que marca uma relativa 
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recuperação mensal. O resultado ajustado de agosto havia sido o menor desde 
dezembro de 2009.  
 

No acumulado deste ano, a retração é de 4,83% pela série sem ajustes sazonais. 
Também pela série observada, é possível identificar um recuo de 5,23% nos 12 meses 

encerrados em setembro.  
 

Na comparação entre os meses de setembro de 2016 e 2015, houve queda de 3,67% 
também na série sem ajustes sazonais. A série observada encerrou com o IBC-Br em 
133,23 pontos, ante 137,32 pontos de agosto e 138,31 pontos de setembro do ano 

passado. O indicador de setembro de 2016 ante o mesmo mês de 2015 mostrou o 
mesmo desempenho apontado pela mediana (-3,67%) das previsões de 31 analistas 

do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast (-4,60% a -2,40% de 
intervalo).  
 

Em janeiro, o Banco Central promoveu uma revisão na apuração do IBC-Br para 
incorporar a estrutura de produtos e avanços metodológicos do Sistema de Contas 

Nacional, entre outros indicadores. Considerado como uma “prévia do BC para o PIB”, 
o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo 
dos meses.  

 
A previsão oficial do BC para a atividade doméstica deste ano é de queda de -3,3%, 

de acordo com o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI), publicado no fim 
de setembro. No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira, a mediana das 
estimativas do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano estava em -

3,37%. 
 

Trabalhadores da construção civil descartam greve em Curitiba e região 

17/11/2016 – Tribuna PR  

 

 
 
Os trabalhadores da construção civil de Curitiba e Região Metropolitana aprovaram a 
nova proposta patronal para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 

categoria, em assembleia realizada no final da tarde da última quarta-feira (16), na 
Sede do Sintracon. 

 
De acordo com a proposta, os trabalhadores do setor terão reajuste dos pisos salariais 
e dos benefícios econômicos, como vale compras e café da manhã, de acordo com o 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) calculado em 1º de junho (9,82%), 
data-base da categoria.  

 
As diferenças salariais acumuladas serão pagas na forma de vale compras, divididas 
em três parcelas, a serem quitadas na folha de pagamento de janeiro, fevereiro e 

março de 2017. Os salários acima dos pisos serão recompostos pelo índice de 8%. 
 

O acordo celebrado entre as partes prevê ainda uma nova renovação da CCT em junho 
de 2017, quando os pisos e salários de até R$ 4 mil, assim como as cláusulas 
econômicas, serão revisados segundo os cálculos do INPC. 

 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/trabalhadores-da-construcao-civil-descartam-greve-em-curitiba-e-regiao/


BR-277 é completamente liberada após protesto contra PEC do Teto 

17/11/2016 – Tribuna PR  

 

 
 
Uma manifestação de estudantes que protestam contra a MP do Ensino Médio e a PEC 
do Teto fechou a BR-277 por cerca de 1h30, nas imediações do shopping Jardim das 

Américas, no quilômetro 83. O fluxo ficou bloqueado até 9h30 para quem chegava à 
capital. Os manifestantes queimam pneus e estenderam faixas. 

 
De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h50, 
o congestionamento já atingia quatro quilômetros. Os policiais estão orientando os 

motoristas a desviarem pelo bairro Cajuru para chegar a Curitiba. 
 

 
 

CSN quer indenização do cartel do câmbio 

17/11/2016 – Tribuna PR  
 

A CSN está se preparando para pedir indenização aos bancos estrangeiros que estão 
sendo investigados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por 
suposta formação de cartel para manipular as taxas de câmbio. A empresa tinha cerca 

de US$ 200 milhões em contratos de câmbio com os bancos.  
 

No mês passado, a companhia entrou com oito protestos judiciais contra Bank of Tokyo 
Mitsubishi, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Merrill Lynch e 
Standard Chartered pedindo que os prazos de prescrição para futuros pedidos de 

ressarcimento sejam interrompidos.  
 

Em pelo menos um dos casos, contra o JP Morgan, a Justiça interrompeu a contagem 
dos prazos de prescrição. Segundo explicam alguns advogados, essa interrupção é 
importante em função do fato de que o processo administrativo no Cade não tem 

previsão de término e somente depois de os bancos serem condenados, as empresas 
poderão pedir ressarcimento.  

 
A mesma estratégia, de interrupção de prescrição, está sendo usada pela TAM, que 
entrou com protesto contra o banco suíço UBS. A TAM tinha contratos com diversos 

bancos investigados que somavam cerca de 10 milhões de euros, segundo informações 
do protesto judicial.  

 
O UBS foi justamente o banco que fez um acordo de leniência com o Cade e trouxe o 

caso para o Brasil. O esquema para manipular taxas de câmbio teve impacto no País 
entre os anos de 2007 e 2013. O esquema ocorria em vários outros países.  
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Estados Unidos  
Em maio do ano passado, grandes bancos como Citigroup, JP Morgan e Barclays 
fecharam um acordo com o Departamento de Justiça americano para o pagamento de 

US$ 5,6 bilhões pela participação no esquema.  
 

O fato de o cartel já ter sido reconhecido em outros países foi usado como um reforço 
nos argumentos dos advogados da CSN para pleitear a interrupção da prescrição. A 

CSN argumenta que os bancos internacionais elevavam artificialmente seus lucros ou 
spreads bancários, diferença entre taxas de juros, resultante da pratica de cartel.  
 

“Em vista das significativas relações comerciais travadas entre a CSN e os bancos 
investigados, para a compra de moedas, mediante fechamento de contratos de 

câmbio, a CNS inclui-se entre as empresas lesadas pelos ilícitos e é titular ao direito 
de indenização”, diz parte da argumentação assinada pelo advogado interno da 
companhia, André Tan Oh.  

 
Até o fechamento desta reportagem, a CSN não se pronunciou. A TAM disse que não 

queria fazer comentários. Os bancos Bank of Tokyo Mitsubishi, Citigroup, Deutsche 
Bank, HSBC, JP Morgan, Merrill Lynch, Standard Chartered e UBS informaram que não 
comentam processos em curso. O Barclays não retornou a reportagem.  

 

Presidente do BID afirma que reformas vão conduzir Brasil a maior 
crescimento 

17/11/2016 – Tribuna PR  
 

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto 
Moreno, disse que o presidente Michel Temer deu a ideia de um “grande encontro” 

internacional de investidores no ano que vem e afirmou que no encontro com Temer 
reiterou sua confiança no Brasil.  
 

“Cumprimentei o presidente pelas reformas que estão fazendo, que são difíceis, mas 
são reformas que vão encaminhar o crescimento do Brasil e essa é uma questão que 

os investidores estão olhando”, afirmou.  
 
Moreno afirmou que o BID vai abrir um escritório em São Paulo e que conversou com 

Temer uma maneira para que o órgão possa acompanhar os programas de 
infraestrutura. “Queremos acompanhar o Brasil. As reformas vão conduzir a maior 

crescimento do Brasil e no ano que vem o Brasil estará encaminhado para o 
crescimento”, disse.  
 

O presidente do BID ressaltou que as reformas são difíceis e fundamentais, destacou 
a PEC do teto dos gastos e a mudança na Previdência Social e disse que o fato de elas 

estarem sendo encaminhadas “é um sinal de que as coisas estão mudando”. “Todo 
mundo fala de reformas, mas poucos fazem.” 

 

China atinge meta de cortes de capacidade de produção de aço, diz governo 

17/11/2016 – Inda  
 
A China avançou no seu cronograma para cortar 45 milhões de toneladas em 

capacidade de produção de aço em 2016, tendo alcançado o objetivo antes do fim de 
outubro, disse o órgão de planejamento econômico estatal no dia 11 de novembro 

(sexta-feira). 
  
A China também espera alcançar um corte de 250 milhões de toneladas na capacidade 

de produção de carvão antes do fim do ano, disse o secretário-geral da Comissão 
Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Li Pumin, em uma conferência de imprensa. 
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A China planeja eliminar de 100 milhões a 150 milhões de toneladas de capacidade 
anual de produção de aço ao longo dos próximos cinco anos, em um momento em que 
o setor sofre com o excesso de capacidade. 

  
Contudo, os cortes de capacidade de aço tiveram pouco efeito para controlar a 

produção, e a Europa e os Estados Unidos têm acusado a China de despejar seu 
excesso de aço no mercado internacional, prejudicando outros produtores e 

derrubando os preços globais. 
  
Já os preços do carvão térmico vêm atingindo picos sucessivos nas últimas semanas 

depois dos fechamentos ordenados de capacidade pelo governo mais cedo neste ano 
terem apertado a oferta para usinas termelétricas. 

  
Li disse que a China irá equilibrar a oferta de carvão e a demanda para assegurar 
preços estáveis. 

 

Brasil espera que EUA revejam taxação sobre aço brasileiro antes de 
arbitragem na OMC, diz Serra 

17/11/2016 – Inda  
 

O governo brasileiro espera que os Estados Unidos revejam suas tarifas sobre as 
exportações brasileiras de produtos siderúrgicos antes de uma arbitragem na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), disse nesta segunda-feira o ministro das 
Relações Exteriores, José Serra. 
  

Na sexta-feira, o Brasil anunciou que entrou na OMC com um pedido de consulta aos 
Estados Unidos por conta das sobretaxas impostas por Washington às exportações 

brasileiras de aços planos. Os EUA alegam subsídios ilegais concedidos pelo Brasil ao 
setor siderúrgico, que no caso de aços planos é representado por companhias como 
Usiminas e CSN. 

  
"Nós estamos entrando na OMC para resolver esse problema. A OMC no final arbitra. 

Esperamos que os americanos mudem a posição antes da arbitragem", disse Serra a 
jornalistas em Cuiabá. 
  

O ministro também comentou a decisão preliminar da OMC de que programas 
implementados em 2011 que deram isenções fiscais e outros benefícios para setores 

como o de veículos prejudicam competidores estrangeiros. 
  
Serra disse que o governo já tem pronto o relatório de defesa e garantiu que o governo 

vai trabalhar para dar incentivo fiscal à atividade econômica no Brasil. 
  

"Já aprontamos o relatório. Mas é preliminar. Nós vamos fazer os comentários. Se eles 
não mudarem de ideia, temos um prazo, nós vamos recorrer. Isso começa a contar a 

partir de fevereiro. Isso demora mais ou menos um ano para ser julgado", disse Serra. 
  
"Ou seja, tem muito terreno, muita coisa pela frente. Nós vamos batalhar, sim, para 

ter incentivo fiscal à atividade econômica no Brasil. Que seja aceito 
internacionalmente. Podemos, inclusive, mudar, a natureza desses planos para 

enquadrar melhor na legislação internacional." 
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Futuros do minério de ferro na china ampliam ganhos e têm máxima em 33 

meses 

17/11/2016 – Inda  

 
- Os contratos futuros do minério de ferro na China subiram para o maior nível em 

quase três anos nesta segunda-feira, apoiados pela força nos preços do aço e do 
carvão de coque. 

 
O contrato de minério de ferro mais negociado para janeiro na bolsa de commodities 
de Dalian fechou em alta de 4,1 por cento, a 627 iuanes (92 dólares) a tonelada, após 

tocar 656,50 iuanes, maior nível desde fevereiro de 2014. 
  

O carvão de coque para janeiro em Dalian subiu 6,9 por cento, para 1.644 iuanes por 
tonelada, após tocar um recorde de 1.676 iuanes. 
  

"O minério de ferro continuou a subir conforme as usinas buscam comprar minérios 
de média e alta qualidade para conter o impacto dos preços em alta do carvão de 

coque", disse o analista Vivek Dhar, do Commonwealth Bank of Australia. 
  
"A preferência por minério de ferro de melhor qualidade levou a uma falta do produto, 

com algumas usinas procurando até minérios de baixa qualidade como uma solução 
de baixo custo." 

 
Os preços firmes do aço também têm apoiado o apetite pelo minério de ferro, com 
uma série de grandes usinas de aço chinesas elevando seus preços para meados de 

novembro em entre 400 e 500 iuanes por tonelada, segundo o The Steel Index. 
 

Inovar-Auto é ilegal, determina OMC 

17/11/2016 – Automotive Business 

 
A fase principal do Inovar-Auto termina em um ano, mas antes disso o programa vai 
render ao Brasil uma condenação por protecionismo na Organização Mundial do 

Comércio (OMC). A entidade definiu que o regime automotivo fere as leis de livre 
comércio e afeta empresas estrangeiras de forma injusta. A decisão ainda não foi 

publicada. Por enquanto está em documento confidencial ao qual O Estado de S. Paulo 
teve acesso.  

 
Segundo o jornal, a OMC concluiu que a política industrial nacional é ilegal em três 
pontos: imposição de regime tributário mais pesado para bens importados do que aos 

nacionais, concessão de incentivos fiscais a quem produz localmente e oferta de 
subsídios às empresas exportadoras. Este último é oferecido pelo Reintegra, programa 

independente do Inovar-Auto que devolve custos embutidos na cadeia de produtos 
exportados.  
 

O processo foi aberto a pedido do Japão e da União Europeia e teve participação de 
países como Estados Unidos, Argentina, Austrália e China na condição de 

observadores. 
 
 Desde o início o foco principal é o programa automotivo, mas a iniciativa julgou 

também medidas em outros setores. Dessa forma, o Brasil foi condenado por 
protecionismo ainda nas áreas de telecomunicações e de tecnologia. Foi a maior 

derrota da história para o País na OMC.  
 
A abertura do processo contra o Inovar-Auto recebeu parecer favorável em 2015, mas 

há tempos o programa é alvo de crítica internacional por protecionismo. De olho nisso, 
autoridades do governo evitavam inclusive dar entrevistas à imprensa sobre alguns 
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aspectos mais críticos para não levantar este debate ao longo dos últimos anos. 
GOVERNO PODE RECORRER  
 

O governo brasileiro pode recorrer da decisão, mas o Inovar-Auto deve chegar ao fim 
antes da conclusão do processo. O regime automotivo começou em janeiro de 2013 e 

sua fase principal termina no último trimestre de 2017, quando será verificado se as 
montadoras alcançaram as metas de eficiência energética previstas no programa. 

Ainda assim, a legislação tem efeito até 2020 para as empresas que buscam incentivo 
adicional no IPI. 
 

Outro aspecto importante é que, por ter sido criado no governo de Dilma Rousseff, o 
programa pode não ser mais tão relevante na nova gestão, que poderá optar por não 

recorrer da decisão. Se condenado, no entanto, o Brasil pode precisar pagar 
compensações no futuro, ainda que o Inovar-Auto já tenha acabado. 
 

OS EFEITOS DO PROGRAMA 
O Inovar-Auto começou a ser desenhado em 2011, quando o governo reagiu 

rapidamente para conter a importação de automóveis diante da reclamação de 
grandes montadoras instaladas no Brasil, que se sentiam ameaçadas pela chegada de 
nova leva de automóveis importados, incluindo as marcas chinesas.  

 
Naquele ano os modelos trazidos exterior tiveram participação de 23,6% no mercado 

nacional, índice que despencou para 13,5% este ano, não só pela sobretaxação 
imposta pelo regime, mas também por causa da nova relação cambial, com profunda 
desvalorização do real.  

 
Naquela época, a primeira iniciativa foi impor adicional de 30 pontos porcentuais no 

IPI de carros importados, que já pagam Imposto de Importação de 35%, a maior 
alíquota permitida pela OMC.  
 

Depois de colocada a barreira é que foram desenvolvidos os outros aspectos do 
programa, que incluem metas de eficiência energética, investimento mínimo das 

empresas em pesquisa, desenvolvimento e engenharia no Brasil e a necessidade de 
que fabricantes atinjam determinado nível de compras nacionais que podem ser 
abatidas da sobretaxação de 30 pontos. Dessa forma, toda a política automotiva foi 

construída sobre a base do adicional no IPI para as empresas que não cumprissem as 
regras. 

 
Ao frear importações, o regime automotivo acelerou a decisão de diversas empresas 
por investir em produção local, como Chery, BMW, Audi e Jaguar Land Rover, que 

instalaram fábricas locais que hoje operam com elevada ociosidade.  
 

Por outro lado, foram criadas cotas de importação de baixo volume para as marcas 
sem montagem local. A restrição à entrada de carros importados sempre foi alvo de 

críticas presidente da Abeifa e da Kia Motors, José Luiz Gandini.  
 
Diante de reclamações vindas do mercado interno e de outros países, o governo 

admite há algum tempo que os 30 pontos adicionais de IPI não devem continuar em 
vigor no programa que vai suceder o Inovar-Auto. Entidades do setor negociam uma 

nova política automotiva.  
 
Segundo Antonio Megale, presidente da Anfavea, o novo regime deve se apoiar em 

três pilares: “Eficiência energética; pesquisa, desenvolvimento e inovação; além da 
recuperação da cadeia de autopeças, que está muito fragilizada com a crise”. A 

questão é que, sem a ferramenta do IPI maior e com o mercado nacional altamente 
contraído, pode ser difícil para o governo brasileiro exigir das montadoras qualquer 
novo investimento que garanta avanço à indústria local. 

 



Jaguar apresenta I-Pace, seu primeiro carro elétrico 

17/11/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Jaguar apresentou o conceito I-Pace que revela parte do que será o primeiro carro 
elétrico da marca e cuja versão para o mercado será produzida a partir de 2018. O 

veículo de cinco lugares reúne o desempenho de um carro esportivo e a versatilidade 
de um SUV. Ele está fazendo sua primeira aparição na quarta-feira, 16, no Salão de 

Los Angeles, nos Estados Unidos. 
 
“O conceito I-Pace representa a nova geração de veículos elétricos que serão 

produzidos pela Jaguar. Ele é um conceito que traz um design dramático, totalmente 
voltado para o futuro, um belo interior ― que utiliza materiais a altura da marca ― e 

alta tecnologia”, disse Ian Callum, diretor de design da Jaguar.  
 
“A forma como o conceito foi revelado hoje, pelo uso de realidade virtual, quebrou 

barreiras e capturou a essência hi-tech deste carro-conceito. Produzimos apenas uma 
unidade que está em Los Angeles para esse lançamento e, pela primeira vez, a 

realidade virtual nos permitiu compartilhar isso pelo mundo do jeito mais imersivo 
possível”, complementa o designer. 
 

Por meio de recursos de realidade virtual, mais de 300 convidados foram transportados 
para um espaço virtual realista, em que os dois criadores do modelo, Ian Callum e Ian 

Hoban, foram projetados.  
 
De centros de realidade virtual em Los Angeles e Londres, grupos de 66 convidados 

usaram fones de ouvido HTC Vive Business Edition, alimentados por estações de 
trabalho Dell Precision que permitiu colocá-los dentro do carro conceito e interagir ao 

vivo com outros participantes.  
 

Os convidados puderam “se sentar” nos assentos virtuais e ao redor de cada um, peça 
por peça do I-Pace foi sendo construído e ao fim acelerou em um cenário de deserto 
virtual. Os grupos em ambos os países foram capazes de se comunicar e interagir uns 

com os outros, ao mesmo tempo em que assistiam os dois designers explicar, em 
tempo real, o processo de design e a tecnologia por trás do conceito, usando gráficos 

3D. 
 
“Este é um descompromissado veículo elétrico que foi projetado a partir de um papel 

em branco. Nós desenvolvemos uma nova arquitetura e selecionamos apenas as 
melhores tecnologias disponíveis atualmente no mundo. O conceito do I-Pace explora 

plenamente o potencial que veículos elétricos podem oferecer em relação a utilização 
do espaço, prazer em dirigir e performance”, declarou o diretor de tecnologia da Jaguar 
Land Rover, Wolfgang Ziebart. 

 
Equipado com motores elétricos de última geração nos eixos traseiro e dianteiro e 

baterias de lítio de 90 kWh foram desenvolvidos pela própria Jaguar Land Rover, o 
conceito tem autonomia de 500 quilômetros e pode ser completamente recarregado 
em pouco mais de 2 horas, com a utilização de um carregador de 50 KW DC.  

 
Combinados, esses propulsores desenvolvem 400 cv de potência, a mesma do F-Type 

SVR, o mais rápido veículo em produção da Jaguar. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24948/jaguar-apresenta-i-pace-seu-primeiro-carro-eletrico


 
“O modelo também oferece uma grande experiência digital, com duas telas sensíveis 
ao toque que mostram constantemente informações quando e onde o motorista e 

passageiros precisarem, tudo para limitar a distração do condutor e melhorar a 
experiência de condução”, complementa Callum. 

 

 
 

Grupo VW chega a 8,5 milhões de unidades 

17/11/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

As vendas mundiais do Grupo VW atingiram no acumulado até outubro 8,5 milhões de 
unidades, registrando alta de 2,6% sobre o mesmo período do ano passado. O 

crescimento é motivado, sobretudo, pelos bons resultados na Ásia e Europa. O 
continente americano continua puxando os números da companhia para baixo.  

 
De janeiro a outubro o Grupo VW entregou na América do Norte 762,4 mil unidades, 
queda de 1,4% ante o mesmo período de 2015. Nos Estados Unidos, onde a companhia 

sente os efeitos do dieselgate, os 473 mil veículos entregues pelo Grupo VW 
resultaram em queda mais acentuada, de 6,4%. 

 
Na América do Sul foram entregues 349,6 mil veículos do grupo, resultando em queda 
de 27,7%. O maior responsável pelo quadro é o Brasil, onde as 211,6 mil unidades 

vendidas até outubro resultaram em queda de 37,3% em relação ao mesmo período 
de 2015. 

 
A Europa absorveu 3,5 milhões de veículos do grupo e cresceu 3,3%. A porção 
ocidental do continente adquiriu 2,98 milhões de veículos do grupo e registrou alta de 

2,7%.  
 

As Regiões Central e Leste do continente responderam por 539,6 mil unidades e alta 
de 6,5% sobre os mesmos dez meses de 2015. Na Rússia, os 135,2 mil veículos 
resultaram em pequena queda de 5%, mas sobre uma base bastante fraca.  

 
Em toda a Ásia-Pacífico foram entregues 3,5 milhões de unidades, acréscimo de 8,9% 

sobre os mesmos dez meses de 2015. Do total, 3,22 milhões foram vendidos na China, 
que cresceu 11,3%.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24946/grupo-vw-chega-a-85-milhoes-de-unidades


DESEMPENHO POR MARCA 
 
No acumulado do ano, a Volkswagen entregou 4,89 milhões de automóveis e cresceu 

1%. Com 1,56 milhão, a Audi registrou alta de 4,2%. A tcheca Skoda chegou a 938,8 
mil veículos e cresceu 6,7% sobre igual período de 2015. Já a espanhola Seat mantém 

fracos volumes, com 345,6 mil veículos até outubro e discreta alta de 1,8%. 
 

A fabricante de esportivos Porsche já não exibe o vigor mostrado no início das vendas 
do Cayman, mas ainda assim entregou 198,1 mil veículos em todo o mundo e cresceu 
3,3% sobre o mesmo período de 2015.  

 
Com 390,9 mil unidades, a divisão de veículos comerciais cresceu quase 10% no 

período. A fabricante Scania entregou 66,1 mil veículos pelo mundo e anotou alta de 
5%. Já a MAN, com 82,8 mil unidades, apontou pequeno recuo de 1,6%. 
 

Veja abaixo os números do Grupo Volkswagen: 
 

 

 
 
Fonte: Grupo Volkswagen  
 

 



ExpoBener/Makino cresce e reúne cerca de 30 empresas 

17/11/2016 – CIMM 

 
ExpoBener/Makino, já conta com a participação de cerca de 30 empresas parceiras de 

diversos segmentos industriais, além das marcas representadas pelo Grupo Bener. O 
evento é um encontro especial de negócios entre clientes e fornecedores com a 
finalidade de apresentar grandes novidades no portfólio de equipamentos e serviços. 

 
Nos três dias de exposição serão realizadas demonstrações de usinagem e corte e 

conformação de metais de renomados fabricantes internacionais, destacando a 
produção de peças para as áreas automotiva, médica, aeroespacial e oil&gás. 
Engenheiros e técnicos da Makino e da Bener estarão à disposição dos visitantes para 

fazer a análise e consultoria de projetos, em tempo real. 
 

Os visitantes poderão também conferir a linha de máquinas de alta tecnologia da Bener 
HighTech, que apresenta marcas reconhecidas pela qualidade tecnológica de seus 
equipamentos como  Emco, Tornos, Akira Seiki e a própria Makino, além das máquinas 

convencionais e CNC da Divisão BenerVeker e a linha de processamento de chapas da 
Bener Presses que conta com as marcas Seyi, Baykal e Metalex.  

 
A 3ª ExpoBener/Makino terá ainda a presença e suporte técnico das empresas 
parceiras que estarão expondo as soluções e novidades tecnológicas na área de 

comandos numéricos, softwares, sistemas de fixação, sistema de medição, 
lubrificação, ferramentas e outros. 

 
Makino 
A Makino possui um showroom permanente no centro de distribuição do Grupo Bener, 

em Vinhedo/SP. A iniciativa integra a parceria firmada, que nomeou o Grupo Bener 
como representante exclusivo da empresa no mercado brasileiro.  

 
O showroom da Makino expõe atualmente cinco máquinas high end: Centro Horizontal 
A 61NX, Centro de Usinagem Vertical F5, Centro de Usinagem Horizontal 5 Eixos N2-

5XA, Máquina de Eletroerosão por Penetração EDAF 2 e Centro de Usinagem Horizontal 
a40.  

 
Os engenheiros da fabricante japonesa também estarão à disposição dos visitantes na 

análise e consultoria técnica dos projetos. 
 
"A ExpoBener/Makino visa atender de forma personalizada cada cliente, que terá a 

oportunidade de conhecer o diferencial das nossas máquinas, além de tirar as dúvidas 
mais frequentes com um técnico capacitado, antes da aquisição do equipamento", 

explica Ricardo Lerner, diretor técnico da Bener, que acredita na abertura de novos 
negócios depois da realização do evento. 
 

Plataforma 3DExperience da Dassault Systèmes atinge 10.000 usuários na 

Renault 

17/11/2016 – CIMM 
 
A Dassault Systèmes, a empresa 3DExperience, líder mundial em software de projetos 

3D, 3D Digital Mock Up e Product Lifecycle Management (PLM), anuncia que sua 
plataforma 3DExperience alcançou a utilização de 10.000 usuários na produção do 

Grupo Renault, montadora global que fabrica três milhões de veículos anualmente, 
possibilitando o desenvolvimento integrado e colaborativo de novos produtos em todas 
as regiões e marcas – Renault, Dacia e Renault Samsung Motors.    

 
Trata-se de um marco para o “NewPDM”, programa do Grupo Renault baseado na 

plataforma 3DExperience da Dassault Systèmes com o objetivo de tornar a divisão de 
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engenharia da organização mais global e colaborativa, a fim de que o desenvolvimento 
de produtos ocorra da forma “certa, já na primeira tentativa”.  
 

Para tanto, o Grupo Renault implantou as aplicações de design colaborativo e 
simulação virtual da Dassault Systèmes em todos os seus centros de engenharia, 

trazendo a colaboração em tempo real de equipes de diferentes partes do mundo, em 
uma mesma plataforma unificada, do conceito à produção. Atualmente, essas 

aplicações são o cerne da experiência de solução industrial “Target Zero Defect” da 
Dassault Systèmes.  
 

Baseado na plataforma 3DExperience, a “Target Zero Defect”, garantimos, já na 
primeira utilização, que os processos de desenvolvimento do desenho do veículo sejam 

otimizados de ponta a ponta.  
 
Trabalhos simultâneos e colaborativos de engenharia de produtos e processos 

aceleram e melhoram a validação precoce e a fabricação das inovações que estão 
definindo uma nova geração de transporte e mobilidade, como: conectividade, direção 

autônoma ou emissão zero. 
 
“Nosso programa ‘NewPDM’ é fundamental para a aceleração digital da engenharia do 

Grupo Renault. Essa transformação extraordinária dos negócios, impulsionada pelo 
apoio da Dassault Systèmes, representa um avanço na eficiência do desenvolvimento 

das futuras linhas de nossas três marcas, Renault, Dacia e Renault Samsung Motors.  
 
O programa nos traz benefícios reais nas fases digitais dos projetos e mais ainda nas 

fases físicas”, afirma Gaspar Gascon Abellan, Vice-Presidente Executivo de Engenharia 
do Grupo Renault. “Graças ao ‘NewPDM’, conseguimos garantir precocemente a 

qualidade de nossos produtos e oferecer aos clientes conceitos inovadores com 
resistência.  
 

Agora, mais de 10.000 usuários estão conectados a uma estrutura única e configurável 
de motor/transmissão-plataforma-veículo, em um ambiente colaborativo 

compartilhado entre os profissionais de nossa organização global de engenharia na 
França, Romênia, Índia, Coréia, Brasil, Espanha e Rússia”. 
 

“A plataforma 3DExperience foi adotada pelo Grupo Renault e teve seu uso expandido 
mundialmente para milhares de usuários e domínios, incluindo o processo de 

fabricação, o que demonstra a escalabilidade de nossa plataforma e nossas 
experiências de solução de indústria”, diz Olivier Sappin, Vice-Presidente para a 
Indústria de Transporte e Mobilidade da Dassault Systèmes. 

 
“Novas tecnologias veiculares exigem processos de desenvolvimento cada vez mais 

complexos. A plataforma 3DExperience ajuda montadoras globais como o Grupo 
Renault a baixar os riscos e os custos associados à introdução de novos produtos”. 

 

O voo das multinacionais 

17/11/2016 – CIMM 
 
O executivo francês François Dossa, presidente da Nissan do Brasil, passou boa parte 

das últimas três semanas em reuniões, a portas fechadas, com os principais diretores 
da montadora no País.  

 
A pauta não era a conhecida crise que se instalou no setor automotivo. O objetivo era 
definir as estratégias da companhia para o próximo ano e estabelecer a melhor forma 

de investir os R$ 750 milhões programados até o fim de 2017, além da contratação 
de 500 funcionários para a fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14990-o-voo-das-multinacionais


“A situação do mercado é desafiadora, mas não podemos dizer o mesmo da nossa 
empresa. Vivemos nosso melhor momento”, afirmou Dossa à Dinheiro. “Estamos 
muito otimistas. Vamos crescer acima de 10% no próximo ano e colocar o modelo 

Kicks na liderança do segmento.” 
 

O otimismo de Dossa reflete a inversão de humor de uma grande parcela do 
empresariado brasileiro. Apesar da profunda recessão que nocauteou a economia 

brasileira nos últimos dois anos – e que deve continuar prejudicando alguns setores 
nos próximos meses –, as perspectivas de médio e longo prazos voltaram a ser 
positivas.  

 
“Continuamos cautelosos porque a crise chegou com força, mas estamos plenamente 

convencidos de que as coisas, daqui em diante, só vão melhorar”, disse Thierry 
Fournier, presidente da operação brasileira do Grupo Saint-Gobain, que controla 
empresas como Telhanorte, Brasilit e Weber. 

 
A gigante anglo-holandesa Shell, a julgar pelos seus planos, também parece estar 

convencida de que o pior da crise ficou para trás. A companhia anunciou, na quarta-
feira 9, um plano de investimento de US$ 10 bilhões no Brasil para os próximos cinco 
anos.  

 
Segundo o presidente mundial Ben van Beurden, os recursos serão utilizados, 

principalmente, em projetos de exploração de petróleo nos campos de Lula e Libra, no 
pré-sal da Bacia de Santos. Não faltam, no entanto, exemplos de empresas que 
voltaram a sorrir no mercado brasileiro.  

 
Um estudo realizado pelo Instituto Ipsos em parceria com Câmara de Comércio 

França-Brasil (CCFB), publicado em primeira-mão pela Dinheiro, endossa essa 
percepção de que o otimismo começa a ser restaurado no País e que os investimentos 
das multinacionais começam a voltar. 

 
Entre as 161 empresas consultadas na pesquisa, que inclui Carrefour, Sodexo, 

Endered Ticket e Saint-Gobain, 74% acreditam que as vendas irão aumentar em 2017. 
Em relação aos investimentos, 47% disseram que acreditam que irão “melhorar” ou 
“melhorar muito” no próximo ano.  

 
“A visão positiva dos empresários em relação ao Brasil se explica pela perspectiva de 

aprovação da PEC dos gastos públicos, seguida por reformas da previdência e 
trabalhista”, disse Roland Bonadona, presidente da CCFB e ex-presidente do grupo 
hoteleiro Accor no País. “Há muito dinheiro para investir aqui. As empresas só precisam 

de um aceno positivo do governo para desengavetar projetos.” 
 

Um dos fatores que fazem do Brasil um local sedutor para a volta dos investimentos 
de multinacionais é o custo. A crise fez o real se desvalorizar, tornando ativos mais 

baratos para as empresas com recursos em dólar.  
 
“Os investidores são espertos e perceberam que talvez seja uma boa hora de investir, 

comprar barato, pois o Brasil passa por ciclos de altos e baixos”, afirmou Astrit 
Sulstarova, chefe do departamento de Tendências de Investimento e Dados da 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).  
 
“Apesar de todos os problemas, o Brasil está entre os top 10 no mundo e os 

investidores estão sedentos por barganhas de curto prazo.” 
 

Essa avaliação é compartilhada pelo grupo francês Edenred, dono da Ticket, líder 
mundial em vales-refeição. Os negócios da companhia foram afetados, 
evidentemente, pela recessão e pela disparada do desemprego no País. Mas, segundo 

o CEO da empresa, Gilles Coccoli, o horizonte mais promissor para a economia faz 
com que a matriz enxergue a possibilidade de voltar investir nos próximos anos. “O 



Brasil, na nossa visão, voltou a ser o país das oportunidades. Apesar do clima difícil 
para os estrangeiros entenderem, está claro para todos o potencial do mercado”, 
afirmou Coccoli. “A expectativa é que 2017, mesmo que não seja um ano 

extraordinário, represente o início da retomada do investimento e do emprego.” 
 

Pelos cálculos do Banco Central, o Produto Interno Bruto (PIB) registrará uma 
expansão de 1,3% em 2017, depois de dois anos consecutivos de queda: de 3,8%, 

em 2015, e de estimados 3,2%, em 2016. Parte dessa reação está ancorada na 
previsão de alta de 4% do Investimento Estrangeiro Direto (IED). Neste ano, a queda 
deve chegar a 8,7%.   

 
De acordo com o BC, por meio de nota, essas estimativas são “consistentes com o 

cenário de recuperação dos indicadores de confiança e de consolidação do ajuste fiscal 
em curso.” São esses indicadores que sustentam a volta do otimismo nas 
multinacionais, mesmo que a situação não seja das melhores, nesse exato momento. 

É o caso, por exemplo, da alemã Mercedes-Benz. 
 

A despeito da retração de 25% nas vendas neste ano, em comparação a 2015, a 
empresa manteve o plano de investimento de R$ 730 milhões em modernização e 
renovação das fábricas. “Sabemos que é necessário continuar a investir para estarmos 

prontos para o momento pós-crise”, disse Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-
Benz do Brasil.  

 
“Como esperamos nos recuperar em 2017 e 2018, inauguramos uma fábrica de 
automóveis neste ano, em Iracemápolis, no interior de São Paulo, e aproveitamos o 

período de baixa para renovar equipamentos em outras unidades.” Junto com a reação 
do setor industrial, outros segmentos deverão se reaquecer a reboque. 

 
Um deles é o de eventos corporativos. Acreditando nisso, o empresário paulista Fábio 
Diniz decidiu trazer para o Brasil, com investimento de US$ 80 milhões, uma operação 

da americana iFly, fabricante de dutos de ar que simulam queda-livre.  
 

A empresa mantém duas unidades, em São Paulo e Brasília, mas já tem outros quatro 
endereços já definidos para o ano que vem, em Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Rio de 
Janeiro e outra em São Paulo.  

 
“Vamos investir pesado porque temos convicção de que a economia brasileira está 

saindo da lama”, disse Diniz, que já assinou contrato com empresas como Scania, Nike 
e Procter & Gamble para a realização de eventos. “Todos os indicadores mostram que 
o pior já passou. Agora, é só voar.” 

 

GM pede licenciamento para nova fábrica capaz de gerar 449 vagas em 
Joinville 

17/11/2016 – CIMM 

 
A General Motors já fez o pedido de licenciamento ambiental de instalação (LAI) para 
a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma) e vai construir nova fábrica 

em Joinville, onde já tem unidade de motores, em operação desde outubro de 2012. 
A nova unidade terá capacidade para produzir 280 mil motores por ano.  

 
E, no pico da produção, poderá empregar 449 trabalhadores. No local serão fabricados 
blocos de motores, cabeçotes, demais itens e motores completos – então, pronto para 

uso nos automóveis.  
 

Pelo planejamento da montadora, as obras da fábrica devem ficar prontas no prazo de 
dez meses, a partir do início dos trabalhos. A futura fábrica vai ocupar 36.813 metros 
quadrados de área coberta, mais 6,4 mil metros quadrados de área descoberta, para 

pátio. Haverá estação de tratamento de resíduos, além de refeitório. 
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Técnicos da Fatma estão iniciando a leitura do processo que pede a LAI e, por 
enquanto, não falam em que prazo vai conceder a ordem para começar a construção. 
O valor dos investimentos a serem realizados não foi revelado. A GM disse, por meio 

da assessoria de imprensa, que não vai comentar sobre o assunto. 
 

Quando começou as operações da primeira unidade em Joinville, a GM já havia 
anunciado uma segunda fábrica. Na época, a montadora disse que o investimento 

seria de R$ 710 milhões. A unidade informada na época fabricaria câmbios e 
transmissões. Mas os planos foram colocados em stand by ainda em julho de 2012.  
 

Em setembro deste ano, uma fonte ligada ao governo do Estado já havia informado a 
esta coluna que a GM pretendia concentrar toda a produção de motores em Joinville.  

A fábrica que já está em funcionamento na cidade custou R$ 350 milhões. 
 

Nova tecnologia de separação de alumínio com tecnologia à laser é destaque 
na Alumínio 2016 

17/11/2016 – CIMM 

 
Juntamente com o líder de mercado X-TRACT, a Tomra Sorting Recycling vai lançar a 
sua tecnologia LIBS, na Alumínio 2016, em Dusseldorf, Alemanha, que irá ocorrer 

entre 29 de novembro e 1 de dezembro, 2016.  
 

Situada no Pavilhão de Reciclagem (Hall 11), a Tomra Sorting Recycling pode ser 
encontrada no stand 54, onde a equipe Alumínio 2016 estará à disposição todos os 
dias para fornecer informações aos visitantes sobre o portfólio de sistemas de 

separação de alumínio da Tomra, que inclui a avançada tecnologia LIBS e o renovado 
X-TRACT. Responder a questões sobre as diversas tecnologias e serviços oferecidos, 

assim como aconselhar sobre projetos individuais, são os objetivos da empresa no 
evento. 
 

Métodos de reciclagem anteriores só poderiam alcançar resultados de classificação 
limitados. “Down-cycling”, a opção mais viável, sofria uma desvantagem significativa 

pois a maioria de sucata de alta qualidade era invariavelmente desvalorizada durante 
o processo.  
 

As tecnologias de seleção baseadas em sensores modernos oferecem uma triagem 
mais eficiente, que se pode diferenciar qualidades de sucata incluindo ligas séries 5xxx 

e 6xxx, assim como permite a remoção de produtos indesejado, impróprios. A robustez 
da tecnologia LIBS da Tomra amplia as opções para o uso de sucata e alumínio 
secundário, uma vez que usa um laser dinâmico e a toda a largura da correia, 

resultando assim num alto rendimento para a indústria, ao mesmo tempo que mantem 
um nível de pureza ótimo.  

 
Além disso, as novas técnicas de triagem por liga de alumínio ampliam os usos do 

material secundário recuperado – aumentando o valor intrínseco do que era antes um 
recurso "perdido" - enquanto que a redução de energia substancial permite uma 
economia nos custos de processamento e aumentar as margens de lucro. E enquanto 

os clientes podem agora fazer mais uso da sucata, a adoção desta tecnologia "verde" 
demonstra claramente o compromisso de reciclagem responsável e sustentável. 

 
Questionado sobre o porquê da Tomra Sorting Recycling querer fazer parte da Alumínio 
2016, Frank van de Winkel, responsável pelo Desenvolvimento de Negócios da 

Tomra para a área dos Metais, disse:  
 

“A Alumínio 2016 dá aos visitantes a oportunidade de aprender mais sobre os 
benefícios e as novas possibilidades criadas pelas tecnologias de classificação de 
ponta. Os recicladores de alumínio vão encontrar na Tomra Sorting Recycling 

aplicações em exposição que são extremamente relevantes para o seu setor. 
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Considerando, que nós estamos nesta indústria há muitos anos, nós conseguimos 
perceber o que é necessário para se fazer um trabalho bem feito. É nosso dever 
discernir quais são as necessidades do mercado e fornecer soluções relevantes que 

realmente proporcionem retorno aos nossos clientes.  
 

Neste caso, o resultado é uma vasta experiência na indústria de reciclagem do 
alumínio, que nós usamos para desenvolver de soluções personalizadas para atender 

as necessidades dos clientes”. 
 
Com mais de 60 unidades vendidas para a indústria de reciclagem de alumínio em 

todo o mundo - na Europa, Ásia e América do Norte – a Tomra Sorting Recycling 
tornou-se um dos principais fornecedores de unidades de triagem para a separação de 

diferentes tipos de sucata.  
 

A Prometec lança o sistema de monitoramento de processos e a máquina 
Promos 3+ 

17/11/2016 – CIMM 

 
A Prometec, empresa parte da Sandvik Coromant e fabricante de soluções de 
monitoramento para processos de usinagem, está lançando seu novo sistema PROMOS 

3+. Essa avançada solução de conectividade, que fornece um panorama geral do 
mundo do Big Data e da Internet das Coisas Industrial (IIoT - Industrial Internet of 

Things), é considerada um componente importante para as iniciativas da Indústria 4.0 
promovidas pela Sandvik Coromant. 
 

PROMOS 3+, um aprimoramento do testado e aprovado sistema PROMOS 2, oferece 
ainda mais segurança aos processos de usinagem. Como um sistema de 

monitoramento, ele garante que a ferramenta certa esteja no seu devido lugar e que 
o processo seja concluído de acordo com os parâmetros definidos. 
 

“O PROMOS 3+ para a máquina se estiver faltando uma ferramenta ou se ela quebrar 
ou colidir com a peça” explica Klaus Kristoffel, diretor de gestão da Prometec. “Se o 

processo de trabalho desviar dos parâmetros pré-definidos, o sistema corrigirá o 
problema. Além disso, a PROMOS 3+ é personalizada para as necessidades do cliente 
e avisa quando a ferramenta está desgastada ou prestes a quebrar”. 

 
O sistema de monitoramento PROMOS 3+ fica em comunicação contínua com a 

máquina. Ele recebe seus sinais diretamente dos dados da unidade digital da máquina 
ou dos sensores que monitoram parâmetros como força, ruídos provenientes da 
estrutura, ou potência ativa contra os valores limite.  

 
As vantagens do sistema incluem segurança aprimorada do processo, vida útil da 

ferramenta mais longa e qualidade aprimorada da peça. Além disso, é provável que 
ocorram menos quebras e que os danos sejam minimizados no caso de uma colisão. 

Como resultado desses benefícios, a fábrica também perceberá que o tempo de 
máquinas paradas é minimizado, enquanto que o potencial para usinagem sem 
supervisão aumenta. 

 
Devido ao sensor de vibração inteligente, elemento de controle com custo otimizado e 

monitor compacto da Prometec, um detector de colisão econômico foi criado e pode 
ser expandido para uma abrangente solução de monitoramento em múltiplos níveis e 
múltiplos canais.  

 
Entre os outros benefícios do PROMOS 3+ modular estão a total independência de 

tipos de controles específicos, módulos de hardware compactos que ocupam pouco 
espaço nos armários de distribuição (todas as conexões e displays ficam na frente), 
instalação e set-up rápidos e fáceis e pouquíssima necessidade de treinamento porque 

as funções são automatizadas para adaptação aos sistemas dos clientes. 
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Bancos brasileiros fazem segunda maior reserva para calote em 10 anos 

17/11/2016 – G1 

 
 
Com o avanço das taxas de inadimplência, os maiores bancos do país reservaram uma 

parte maior de recursos para arcar com calotes nas operações de crédito. Bradesco e 
Itaú creditaram parte de sua redução de lucros no terceiro trimestre deste ano ao 
aumento das provisões. 

 
Nos balanços de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, há um aumento nos 

montantes da chamada Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) – uma espécie de 
“fundo” que os bancos deixam reservado para se proteger em caso de possíveis calotes 
de seus clientes. 

 
As provisões feitas pelos quatro bancos de julho a setembro somaram R$ 22,76 

bilhões. O volume, 14% superior ao observado no trimestre anterior, é o segundo 
maior dos últimos dez anos. Os números são da provedora de informações financeiras 
Economatica.    

 
O montante mais alto desde 2006 havia sido informado um ano atrás, no terceiro 

trimestre de 2015, quando atingiu R$ 27,73 bilhões. Foi no trimestre anterior daquele 
ano que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 1,9%, e o país entrou em 
recessão técnica. 

 
“Temos um processo de retroalimentação. Os agentes financeiros aumentam a taxa 

de juros dos empréstimos ao incorporarem o risco do não recebimento de seus 
devedores duvidosos. Este movimento, por sua vez, encarece os empréstimos a 
famílias e empresas. Por fim, potencializa mais a inadimplência”, disse o economista 

Marcos Pedro, professor de finanças e coordenador da Trevisan Escola de Negócios – 
RJ. 

  

 
 

O Bradesco, que divulgou o balanço do terceiro trimestre nesta quinta-feira (10), 
registrou a maior taxa de inadimplência entre os bancos. De 3,8% em setembro de 
2015, o índice subiu para 5,4% um ano depois. Desconsiderando a inclusão do HSBC, 

comprado em julho de 2016, o Bradesco diz que sua taxa seria de 5,2%. Com isso, o 
banco acabou reservando o maior valor entre as instituições: R$ 7.468.222. 

 
Na sequência, aparece o Itaú Unibanco. A taxa passou de 3% para 3,9%. Apesar de 
ter registrado o segundo maior índice, a provisão para créditos não foi a segunda entre 

os bancos. A provisão somou R$ 5.181.783. 
 

O Banco do Brasil também viu o perfil da sua carteira piorar de novo, com o índice de 
inadimplência acima de 90 dias subindo 3,51%, ante 2,06% um ano antes. O total de 
provisão do banco foi o segundo mais alto entre os bancos e chegou a R$ 4.615.888. 
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A inadimplência no Santander também ficou acima de 3% no terceiro trimestre. De 
3,2% em setembro de 2015, a taxa passou para 3,5%.  Por se tratar de um banco 
menor que os outros privados e estatais, a instituição reservou R$ 3.579.362 para 

créditos duvidosos. 
 

Caixa Econômica Federal 
Nesta segunda-feira (14), o balanço da Caixa Econômica Federal mostrou que no 

terceiro trimestre, a inadimplência dos clientes também cresceu, de 3,2% no final de 
junho, para 3,48%, em setembro. 
 

Ao contrário dos demais bancos, que elevaram as provisões contra calote no terceiro 
trimestre do ano, a Caixa reduziu as reservas. O valor das provisões somou R$ 5,1 

bilhões no trimestre, recuo de 18,4% em relação ao mesmo período de 2015. 
 
Apesar de ter divulgado suas informações financeiras, o banco não entrou no 

levantamento da Economatica porque não tem capital aberto, ou seja, não possui 
ações negociadas na bolsa brasileira. 

 
Inadimplência 
Em setembro, a taxa de inadimplência dos clientes bancários pessoas físicas e das 

empresas, nas operações com recursos livres (exclui crédito imobiliário, rural e do 
BNDES), voltou a subir e atingiu 5,89%. Foi o maior patamar desde o início da série 

histórica do Banco Central, em março de 2011. 
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