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 Segunda-feira 

 Acusadas de venda abaixo do preço, empresas do Brasil sofrem com 

barreiras 

 SINDIMETAL/PR  DIVULGA: CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL – CONTRATOS 

INTERNACIONAIS 

 Salários no Interior do Paraná crescem e cai diferença com a capital 

 CAPITAIS PERDEM ESPAÇO E CIDADES DO INTERIOR MELHORAM AMBIENTE PARA 

EMPREENDER 

 BANCO DO BRASIL VAI APOSENTAR 18 MIL FUNCIONÁRIOS E FECHAR 402 

AGÊNCIAS 

 VOLKSWAGEN PLANEJA DEMITIR MAIS 3 MIL FUNCIONÁRIOS NO BRASIL 

 ELETROBRAS QUER CORTAR 30% DO NÚMERO DE EMPREGADOS ATÉ 2018 

 FÁBRICAS BRASILEIRAS OPERAM COM O MENOR NÍVEL DE OCUPAÇÃO EM 16 ANOS 

 GESTORES SÃO MAIS PROPENSOS A COMETER ATITUDES EGOÍSTAS E ARROGANTES, 

DIZ ESTUDO 

 FAZENDA FORMALIZA NOMEAÇÃO DE FABIO KANCZUK COMO SECRETÁRIO DE 

POLÍTICA ECONÔMICA 

 YUAN SEGUE PBOC E FECHA EM BAIXA ANTE DÓLAR, RENOVANDO MÍNIMA EM 8 

ANOS 

 PEREIRA FARÁ VISITA A PRESIDENTE DA OMC, MAS SEM ABORDAR CONDENAÇÃO A 

INCENTIVOS 

 MUNDO TEM MAIS NAVIOS QUE CARGA PARA LEVAR 

 BRASIL NÃO VIVE CRISE SOZINHO, AVALIA FRANKLIN TEMPLETON 

 VOTORANTIM BUSCA STARTUP PARA INOVAR EM MINERAÇÃO 

 BIOCOMBUSTÍVEIS DEVEM PARTICIPAR COM 18% DA MATRIZ 

 GOLDMAN SACHS CITA BRASIL DUAS VEZES ENTRE SEIS RECOMENDAÇÕES DE 

INVESTIMENTO 

 ACORDO ENTRE MERCOSUL E UE SÓ DEVE SAIR EM 2018, DIZ ITAMARATY 

 IDC: VENDA DE CELULAR DA INDÚSTRIA AO VAREJO SOBE COM BLACK FRIDAY 
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 MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS DE SÃO PAULO PODEM ATRASAR PAGAMENTO DO 

13º SALÁRIO 

 BNDES FECHA TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO COM LUCRO DE R$ 6,4 BI 

 PARTE DE VERBA DO BNDES E REPATRIAÇÃO PODEM IR PARA ESTADOS 

 REDUÇÃO NO PREÇO DA GASOLINA NÃO CHEGA AO CONSUMIDOR 

 GOVERNO AVALIA PROPOSTA DE FUNDO PARA BANCO DOS BRICS 

 JOVENS IMPULSIONAM ALTERAÇÕES SÓ EM PARTE DAS EMPRESAS, DIZEM 

ESPECIALISTAS 

 JOVENS LÍDERES PRECISAM BUSCAR APOIO DE COLEGAS NAS EMPRESAS 

 EMPRESAS APOSTAM NA INFORMALIDADE PARA MANTER JOVEM EXECUTIVO 

ENGAJADO 

 CONFLITOS ENTRE GERAÇÕES NAS EMPRESAS GERAM PERDA DE 12%, DIZ 

PESQUISA 

 AO ATINGIR LIDERANÇA, EXECUTIVOS DA GERAÇÃO Y PREZAM AUTONOMIA 

 NOVA VERSÃO CHEGA POR R$ 69.990 E DEVE RESPONDER POR 75% DAS VENDAS 

DO SUV 

 CAIXA VAI ÀS CONCESSIONÁRIAS OFERECER CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 

FINANCIAMENTOS 

 RENAULT ENFRENTA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR CAUSA DE EMISSÕES 

 SCANIA ABRE NO BRASIL SUA MAIOR CONCESSIONÁRIA DO MUNDO 

 ANIP INDICA KLAUS CURT MULLER COMO SEU NOVO PRESIDENTE 

 FERROVIAS: ANTECIPAR CONCESSÕES TRARÁ 32 BI EM INVESTIMENTOS 

 GM PLANEJA INSTALAR 2ª FÁBRICA DE MOTORES EM SC 

 Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias sobe 20% 

 GOVERNO AMPLIARÁ EM 50% RECURSOS PARA O MODERFROTA 

 CÂMBIO DÁ ALÍVIO ÀS EMPRESAS NO 3º TRI, MAS RESULTADOS DECEPCIONAM 

 BRASIL PERDE 4 MIL EMPRESAS DE ALTO CRESCIMENTO EM 3 ANOS, DIZ IBGE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

CÂMBIO 

EM 21/11/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,352 3,353 

Euro 3,561 3,562 
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Acusadas de venda abaixo do preço, empresas do Brasil sofrem com barreiras 

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
Os exportadores brasileiros se tornaram alvo de um ataque de medidas de defesa 
comercial ao redor do planeta. Somente neste ano foram implementadas 14 novas 

barreiras contra produtos feitos no Brasil e existem mais 20 investigações em curso.  
O aumento expressivo de novos casos elevou o número de produtos nacionais afetados 

por sobretaxas para 31.  
 
Em 2010, 9 itens sofriam barreiras, conforme o ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (Mdic).  
 

"O que estamos sentindo agora é apenas o início do processo. 2017 e 2018 serão anos 
de intensa pressão contra os exportadores brasileiros", diz Welber Barral, sócio do 
Barral MJorge Advogados, um dos escritórios mais atuantes no assunto.  

 
As empresas brasileiras estão sendo investigadas e punidas por suposta prática de 

dumping —que é vender abaixo do preço praticado no mercado local— e por receber 
subsídios do governo.  
 

As acusações se intensificaram depois que a recessão no Brasil derrubou as vendas 
domésticas, forçando as empresas a ir para o exterior. A desvalorização do real 

também favoreceu a exportação.  
 
Os exportadores brasileiros, no entanto, encontraram um mercado extremamente 

competitivo e tiveram que baixar preços. De acordo com a OMC (Organização Mundial 
do Comércio), o comércio internacional vai crescer apenas 1,7% neste ano.  

 
Dois anos atrás, antes da recessão local começar, a situação era muito diferente. As 

empresas pediam proteção ao governo contra a "invasão" do mercado interno e o 
Brasil se tornou um dos países que mais aplicava tarifas antidumping no mundo.  
 

As barreiras contra produtos brasileiros estão sendo adotadas por diversos países: 
Estados Unidos, Austrália, Tailândia, Índia, membros da União Europeia e até a vizinha 

Argentina, entre outros.  
 
"A medida argentina contra a cerâmica brasileira é eminentemente protecionista, 

porque a indústria local não consegue abastecer o mercado e está sucateada", diz 
Antonio Carlos Kieling, presidente da Anfacer, que reúne os fabricantes de azulejos e 

cerâmicas, um dos setores afetados por barreiras do sócio do Mercosul.  
 
AÇO  

Os setores prejudicados por medidas de defesa comercial vão desde produtos de 
consumo, como utensílios domésticos e papel, produtos agrícolas, como açúcar e 

camarão, atingindo até insumos industriais, como produtos químicos.  
 
O aço, porém, é de longe o setor mais afetado. Por causa do crescimento da produção 

chinesa, a oferta de aço supera a demanda global em 800 milhões de toneladas.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1834018-acusadas-de-venda-abaixo-do-preco-empresas-do-brasil-sofrem-com-barreiras.shtml


Por questões estruturais, o setor também não consegue reduzir pouco a pouco a 
produção. Para não desligar um alto-forno, as siderúrgicas são forçadas a exportar a 
preços reduzidos, derrubando o preço global.  

 
"Com esse excedente monumental, todos querem proteger o seu mercado. Estamos 

vivendo uma guerra comercial", explica Marco Polo de Mello Lopes, presidente do 
Instituto Aço Brasil, que reúne as siderúrgicas.  

 
Segundo o secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, o governo está oferecendo 
todo o suporte para que as empresas brasileiras se defendam, inclusive, questionando 

as medidas na OMC.  
 

Neste mês, o Brasil iniciou consultas no órgão sobre barreiras contra produtos 
siderúrgicos criadas pelos Estados Unidos. O próximo passo será abrir um painel 
pedindo a retirada das sobretaxas.  

 

SINDIMETAL/PR  DIVULGA: CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL – CONTRATOS 

INTERNACIONAIS 
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Salários no Interior do Paraná crescem e cai diferença com a capital 

21/11/2016 – Bem Paraná 

 

 
 
O crescimento do Interior do Estado, com atração de novos investimentos produtivos, 
provocou mudanças também nos salários pagos aos trabalhadores. A diferença em 

relação ao rendimento de quem trabalha na Região Metropolitana de Curitiba, que 
tradicionalmente paga melhores salários, vem diminuindo. A conclusão é de um 

levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social 
(Ipardes) com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
 

“O processo de descentralização da economia que adotamos nos últimos cinco, seis 
anos provou-se positivo, ao encorajar o desenvolvimento de regiões e municípios que 

antes não contavam com o dinamismo de indústrias e grandes empresas", comentou 
o governador Beto Richa. "Sem prejuízo para a região metropolitana de Curitiba, 

incentivamos os investimentos privados em outras regiões do Estado, gerando 
empregos, ampliando o consumo e melhorando os salários dos trabalhadores no 
interior", acrescentou Richa. 

 
O estudo mostra que o salário médio de um trabalhador do mercado formal no Interior 

do Paraná era de R$ 1.187 em 2010 - 66,3% menor do que o pago na RMC. Em 2015, 
esse rendimento estava em R$ 1.985 – menor em 56,2% que o da RMC.  
 

“O que se observa é que os investimentos, especialmente na industrialização da 
produção do campo, elevaram as médias salariais nas cidades do Interior. É uma 

tendência que deve se manter para os próximos anos”, diz o diretor-presidente do 
Ipardes, Júlio Suzuki Júnior. 
 

AUMENTARAM MAIS - Os salários no Interior cresceram mais do que os da Região 
Metropolitana de Curitiba. Entre 2010 e 2015, o rendimento médio no Interior cresceu 

67% em termos nominais (sem considerar a inflação). Na RMC, o salário subiu 57%. 
PARTICIPAÇÃO - O aumento da remuneração coincidiu com o avanço da economia no 
Interior do Estado. Se em 2010 o Interior gerava 55,2% do PIB paranaense, em 2013 

(dado mais recente disponível), essa participação havia alcançado 58,7%, de acordo 
com dados do IBGE e do Ipardes. No período, o PIB do Interior passou de R$ 124,4 

bilhões para R$ 195,4 bilhões. 
 
CONSUMO – O aumento da renda contribui para elevar o consumo no Interior. Dados 

da pesquisa IPC Maps, realizada pela IPC Marketing Editora, consultoria paulista 
especializada no setor, mostram que, em 2016, 65% do consumo do Estado vem de 

famílias que moram fora da região metropolitana de Curitiba. 
 
De acordo com o levantamento, ao todo, os paranaenses vão gastar R$ 246,4 bilhões 

em 2016. Do total, R$ 160,1 bilhões devem vir do Interior. O cálculo do IPC Maps 
toma como base dados coletados junto ao IBGE, Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 

indicadores dos Estados.  
 
O potencial de consumo inclui uma série de categorias de gastos, como alimentação 

dentro e fora do domicílio, manutenção do lar, medicamentos e planos de saúde, 
educação, recreação, transporte e viagens e outras despesas, como aquisições e 

http://www.bemparana.com.br/noticia/475202/salarios-no-interior-do-parana-crescem-e-cai-diferenca-com-a-capital


imóveis. Considera, ainda, as compras de vestuário, calçados, itens de higiene e 
cuidados pessoais, artigos de limpeza, eletrodomésticos. 
 

PARANÁ COMPETITIVO -O aumento do consumo no Interior ganhou força nos últimos 
anos, embalado pelo atual ciclo de investimentos atraídos pelo programa de incentivos 

Paraná Competitivo e pela força do agronegócio - um dos poucos setores que ainda 
cresce neste período de crise. Em 2010, os municípios tinham uma participação de 

58,7% do consumo total no Estado. Em 2015, essa participação chegou a 64% e nesse 
ano avançou um pouco mais, para 65%. 
 

DESCENTRALIZAÇÃO - A descentralização vem crescendo desde 2010. Naquele ano, 
as dez maiores cidades do Estado respondiam por 53% do consumo paranaense. Em 

2015, a concentração foi reduzida para 49% e, neste ano, a participação está em 
47,9%. De acordo com o estudo, as dez cidades com maior potencial de consumo no 
Estado em 2016 são Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José 

dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Colombo, Guarapuava e Pinhais. 
 

Capitais perdem espaço e cidades do interior melhoram ambiente para 
empreender 

21/11/2016 – Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vista de Maringá: cidade subiu duas posições em relação ao ano passado e fiou em 

9.º lugar no ranking nacional dos melhores locais para empreender.  
 

As cidades de médio porte superaram as capitais e despontaram como os grandes 
destaques no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) divulgado pela Endeavor na 
semana passada. Das dez primeiras colocadas no ranking que avaliou o ambiente 

empreendedor dos municípios brasileiros, seis cidades são consideradas de médio 
porte ou estão no interior. É o caso de Maringá, no Noroeste do estado, que ficou na 

9.ª colocação e superou Curitiba, que aparece somente no 15.º lugar.  
 
Para o professor de empreendedorismo da ISAE/ FGV Allan Costa, a vantagem das 

cidades médias é a maior proximidade dos atores envolvidos e, como consequência, a 
formação de um ecossistema empreendedor fortalecido.  

 
“Um contato mais permanente dos atores faz com que as informações relacionadas as 

necessidades das empresas sejam mais discutidas e trabalhadas de forma mais 
integrada”, explica. “Além disso, é mais fácil de criar um grupo que brigue pelas 
melhorias de aspectos regulatórios, por exemplo.” 

 
A coordenadora regional da Endeavor no Paraná, Mariana Foresti, acredita que todas 

as cidades tenham grande potencial de crescimento, a depender das ações de cada 
uma. “Cidades grandes tem mercado maior, infraestrutura robusta, mas precisam 
trabalhar muito na questão do ambiente regulatório. Por outro lado, as cidades médias 

têm investido muito em capital humano e possuem, em geral, melhor qualidade de 
vida e menos problemas de mobilidade urbana”, analisa. “Isso pesou para que, no 

geral, as médias crescessem mais neste ano.”  
 
Entre as cidades paranaenses presentes na lista, Maringá (9º) é a melhor colocada. 

Além de subir duas posições em relação ao ano passado, é a primeira vez que outra 
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cidade do estado fica à frente de Curitiba. Um pouco abaixo está Londrina (19º), que 
caiu duas posições em relação a 2015.  
 

Além de Curitiba, outras capitais perderam posições para cidades do interior: Vitória 
caiu duas posições; Rio de Janeiro, quatro; Recife, quatorze; Goiânia, sete; Salvador, 

uma; João Pessoa, cinco; Manaus, duas; São Luís, três; e Campo Grande, caiu dez 
posições. Maceió se manteve na última posição do ranking.  

 
Pelo segundo ano consecutivo, São Paulo e Florianópolis conquistam a primeira e 
segunda colocação, respectivamente, no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE). 

Divulgado na última quarta-feira (16), o ranking realizado pela Endeavor avalia o 
ambiente empreendedor de 32 cidades brasileiras, de 22 estados. O ranking completo 

está disponível no site da instituição.  
 
Metodologia 

Para formar o ranking, a Endeavor analisa o ambiente empreendedor das cidades a 
partir de sete pilares: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, 

inovação, capital humano e cultura empreendedora. As cidades recebem um índice 
para cada pilar, que formarão o índice geral do estudo. 
 

Já a escolha das cidades é feita a partir da concentração de scale-ups - empresas que 
apresentam alto crescimento em geração de emprego e renda. São 32 cidades de 22 

estados. Juntos, os municípios selecionados somam 40% do total das scale-ups do 
Brasil e cerca de 40% do PIB. 
Maringá é única do Paraná no Top 10 do empreendedorismo 

 

Maringá foi a única cidade paranaense presente no top 10 do ranking que avaliou o 
ambiente empreendedor dos municípios brasileiros. Além de os tributos como ISS e 

IPTU serem mais baixos na cidade do interior do que em Curitiba, existe uma forte 
cultura empreendedora em Maringá. A cidade conquistou a segunda colocação no pilar 
cultura empreendedora, item que analisa o incentivo ao empreendedorismo. 

 
Para Antônio Carlos Braga Junior, fundador da CRMall, da BS2 e da Automaticket, em 

Maringá, é possível respirar a cultura de empreendedorismo. “Estamos com diversos 
espaços de coworking, temos muitos cursos, palestras e eventos que movimentam 
essa cena, além das universidades que, de certa forma, atentam para isso também.” 

 
Mas, apesar do ambiente favorável, ele acredita que mais disciplinas teóricas de 

empreendedorismo nas faculdades ajudariam os alunos a empreenderem com o pé no 
chão. “Quando você mostra que a pessoa pode ser dona do próprio negócio, quando 
ela tem equilíbrio entre sonho e realidade, a taxa de mortalidade das empresas tende 

a cair.” 
 
Ambiente regulatório e tempo de abertura de empresas são entraves para Curitiba 

Curitiba caiu sete posições no ranking de cidades empreendedoras da Endeavor e ficou 

na 15.ª colocação na edição divulgada neste ano. O relatório da Endeavor, que 
coordenou a pesquisa, mostra a cidade indo na contramão da tendência de facilitar a 
vida do empreendedor. Um dos pontos analisados é o tempo de abertura de uma 

empresa. A capital paranaense, ao invés de reduzir o tempo de espera, aumentou em 
18 dias.  

 
Outro destaque ruim da cidade foi no pilar Ambiente Regulatório. Depois de cair 15 
posições em relação ao ano passado, Curitiba alcançou a penúltima colocação, ficando 

na frente, apenas, do Rio de Janeiro. O pilar analisa tempo de processos, custo de 
impostos e complexidade tributária. 

 
O fundador e diretor de operações da curitibana LojasKD, Thiago Gomes, explica que, 
com o aumento da alíquota do ICMS no Paraná, sua empresa abriu filiais em outros 

estados para conseguir atuar com o ICMS menor e ganhar competitividade. “A 

https://endeavor.org.br/indice-cidades-empreendedoras-2016/


impressão que a gente tem é que os governos são concorrentes. Não dá para planejar 
cinco anos para frente, porque todo começo de ano a gente tem surpresas de 
aumentos”, desabafa.  

 
Outro ponto negativo apontado pela pesquisa é que o maior recuo na oferta de crédito 

das cidades estudadas está em Curitiba, que caiu 8,6%, diante da média de expansão 
nominal de 8,4%. 

 

 
 

Banco do Brasil vai aposentar 18 mil funcionários e fechar 402 agências 

21/11/2016 – Gazeta do Povo 

 
Economia com as medidas pode chegar a R$ 2,7 bilhões em 2017, somando a redução da 
estrutura física, corporativa e de pessoal, segundo simulações extraoficiais 

 

 

 

 
 

 
 
 

O Banco do Brasil (BB) vai anunciar nesta segunda-feira (21), em coletiva de 
imprensa, um plano de reestruturação da instituição que reduzirá o número de 

agências e oferecerá um plano de aposentadoria incentivada para até 18 mil 
funcionários.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/banco-do-brasil-vai-aposentar-18-mil-funcionarios-e-fechar-402-agencias-bnfmi5jmdi4vk5mwwalixrpp2


Simulações extraoficiais obtidas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do 
Grupo Estado, apontam uma economia total de, aproximadamente, R$ 2,7 bilhões em 
2017 somando a redução da estrutura física, corporativa e de pessoal, no caso de a 

adesão ao incentivo da aposentadoria antecipada chegue a 10 mil funcionários. 
 

Segundo comunicado ao mercado divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), o BB fechará 402 agências em todo o país e transformará outras 379 em postos 

de atendimento ao longo do próximo ano. 
 
A economia anual com o enxugamento da estrutura é estimada pelo BB em R$ 750 

milhões, sendo R$ 450 milhões da nova estrutura organizacional e R$ 300 milhões de 
redução de gastos com transporte de valores, segurança, locação e condomínios, 

manutenção de imóveis, entre outras despesas. Atualmente, o BB conta com 5.430 
agências e 1.791 postos de atendimento. 
 

O banco também fechará 28 superintendências regionais de varejo e três de governo 
de um total de 140. Em comunicado ao mercado, o BB informou que haverá revisão e 

redimensionamento da estrutura organizacional em todos os níveis: direção geral, 
superintendências, órgãos regionais e agências. 
 

Em relação às agências, o BB afirmou que a rede “será reorganizada de forma a 
adequar-se ao novo perfil e comportamento dos clientes, com o aproveitamento de 

sinergias, a otimização de estruturas e a ampliação de serviços digitais, sem 
comprometer a presença do BB nos municípios em que atua”. Serão criados 34 
escritórios digitais e ampliados os 12 que já existem. O BB não fechará agência em 

município onde só o banco atua. 
 
Aposentadoria 

Aos funcionários, o banco oferecerá um plano de incentivos para até 18 mil 
empregados aposentarem-se antecipadamente. Os servidores que aderirem ao plano 

receberão 12 salários mais indenização pelo tempo de serviço, que vai de um a três 
salários. 

 
Além disso, o BB ainda ampliará o número de funcionários com jornada de seis horas 
de trabalho. A expectativa é que seis mil funcionários gradativamente troquem a 

jornada de oito para a de seis horas. Após essa mudança, somente os cargos 
gerenciais ficarão com jornada de oito horas. 

 
O BB conta atualmente com 109.159 funcionários. Tanto o plano de aposentadoria 
como a redução de jornada são voluntários. 

 

Volkswagen planeja demitir mais 3 mil funcionários no Brasil 

21/11/2016 – Tribuna PR  
 

A montadora alemã Volkswagen, que conta com quatro fábricas no Brasil, pretende 
demitir mais 3 mil funcionários de suas operações no País. Segundo comunicado 

divulgado pela empresa nesta sexta-feira, 18, o plano é fechar 5 mil vagas por um 
período de cinco anos a partir de 2016, sendo que 2 mil delas já foram cortadas, todas 
por meio de Programa de Desligamento Voluntário (PDV).  

 
As novas demissões, disse a empresa, já estão previstas em negociações com os 

sindicatos. “Nas unidades de São Bernardo do Campo (SP) e São José dos Pinhais (PR) 
os acordos já foram firmados no início de 2016 e têm uma vigência de cinco anos. As 
fábricas de Taubaté (SP) e São Carlos (SP) estão em negociação com a representação 

dos empregados”, diz a nota da montadora, que também anunciou 2 mil demissões 
na Argentina, das quais mil já foram efetuadas.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/volkswagen-planeja-demitir-mais-3-mil-funcionarios-no-brasil/


A Volkswagen ponderou, no entanto, que o fechamento de mais 3 mil vagas no Brasil 
e outras mil na Argentina, no período de cinco anos, vai depender da evolução do 
mercado de veículos nos dois países.  

 
O comunicado referente a demissões no Brasil e na Argentina foi divulgado após a 

matriz da empresa alemã anunciar, no início do dia, que fará um corte de 30 mil postos 
de trabalho em fábricas ao redor do mundo, como parte de uma reestruturação de 

suas operações para produção de carros de passageiro. Em 2015, ano em que a 
Volkswagen admitiu ter trapaceado em testes de emissões de poluentes, a montadora 
teve a sua primeira queda global de vendas em 13 anos. 

  
No Brasil, onde a venda de veículos enfrenta uma queda generalizada desde 2013, a 

Volkswagen foi a que mais perdeu participação de mercado nos segmentos de 
automóveis e comerciais leves. No fim de 2012, a Volkswagen ocupava a segunda 
posição na preferência dos brasileiros, com 21,1% de participação. No acumulado de 

2016 até outubro, a fatia da montadora caiu para 11,7%, em terceiro lugar. 
 

Eletrobras quer cortar 30% do número de empregados até 2018 

21/11/2016 – Bem Paraná 
  

A Eletrobras pretende cortar 5.662 empregados, o equivalente a 30% de seu quadro 
atual, até 2018. Os cortes fazem parte do novo plano de negócios da companhia para 

o período entre 2017 e 2021, que prevê também redução de 29% nos investimentos 
e venda de R$ 4,6 bilhões em ativos.  

 
A redução do quadro de empregados se dará por meio de dois planos: um de 
aposentadoria incentivada e outro de demissões na área administrativa. Os dois planos 

devem render uma economia de R$ 1,536 bilhão por ano, informou nesta sexta (18) 
o presidente da estatal, Wilson Ferreira Jr.  

 
O pagamento dos benefícios aos empregados que aderirem aos planos custará à 
companhia R$ 2,6 bilhões. O pacote de corte de custos inclui ainda o corte de 57% no 

número de funções gerenciais, eliminando a figura do chefe de divisão e reduzindo o 
número de assessores do alto escalão. A nova estrutura será implantada em dezembro 

e vai gerar economia de R$ 67,8 milhões por ano.  
 

O plano de negócios foi aprovado na semana passada pelo conselho de administração 
da companhia e segue modelo parecido ao elaborado pela Petrobras: com o objetivo 
de reduzir o endividamento, corta investimentos e arrecada novos recursos com venda 

de ativos.  
 

A meta de R$ 4,6 bilhões em vendas de ativos deve ser atingida durante 2017, disse 
Ferreira, e considera a transferência de participações que as empresas do grupo 
Eletrobras têm em sociedades de propósito específico (SPE) montadas para construir 

projetos de geração e transmissão de energia. Ele não quis detalhar quais são os 
projetos à venda.  

 
Citou, porém, o caso da hidrelétrica de Santo Antônio, onde Furnas tem uma 
participação de 39% e pode exercer o direito de acompanhar seus sócios na usina caso 

fechem a venda do controle. Além disso, a empresa prevê já neste ano a entrada de 
pelo menos R$ 913 milhões com a privatização da distribuidora Celg D, que será 

leiloada no fim do mês.  
 
O valor refere-se à parcela da Eletrobras no preço mínimo de venda da usina. Com os 

recursos, disse Ferreira, a empresa pretende reduzir sua dívida de R$ 43,64 bilhões 
para R$ 37,94 bilhões até o final de 2017. Segundo o executivo, a medida diminui em 

R$ 1 bilhão a necessidade de pagamento de juros no ano. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/475281/eletrobras-quer-cortar-30-do-numero-de-empregados-ate-2018


A dívida é considerada por Ferreira como o principal desafio da Eletrobras. Hoje, a 
relação entre endividamento líquido e geração de caixa está em 8,74 vezes -isso quer 
dizer que a empresa precisaria de quase 9 anos para pagar sua dívida com o dinheiro 

que gera em um ano.  
 

O teto considerado ideal pelo mercado para empresas de energia está em cinco vezes. 
Quando o valor está acima disso, os bancos cobram mais caro para emprestar dinheiro. 

Ferreira diz que, com as medidas propostas, a empresa deve chegar a um índice 
inferior a 4 vezes em 2018.  
 

O plano prevê investimentos de R$ 35,8 bilhões até 2021, 29% a menos do que a 
previsão do plano anterior. O orçamento inclui R$ 10 bilhões para a usina nuclear de 

Angra 3, cuja conclusão ainda está sendo estudada. De acordo com o presidente da 
Eletrobras, um trabalho sobre a usina deve ser finalizado até dezembro.  
 

Ele acredita, porém, que não acredita que as obras possam ser concluídas em 2021, 
última previsão feita pelo governo. Enquanto está parado, o projeto custa à Eletrobras 

R$ 1,4 bilhão por ano, em pagamento de dívidas contraídas para as obras e 
manutenção de contratos assinados para a usina. 
 

Fábricas brasileiras operam com o menor nível de ocupação em 16 anos 

21/11/2016 – Gazeta do Povo  
 

 
 

A indústria brasileira atravessa seu pior momento em pelo menos 16 anos. De janeiro 
a outubro, a ocupação média das fábricas está em 73,9%, o menor índice desde 2001, 
quando a Fundação Getúlio Vargas (FGV) começou a fazer o levantamento. Nesses 16 

anos, a média histórica de ocupação de capacidade da indústria é de 80,9%. 
 

“A grande ociosidade na indústria mostra a profundidade da crise econômica”, diz a 
coordenadora da Sondagem Industrial do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da 

FGV, Tabi Thuler Santos. Segundo ela, dos 19 segmentos pesquisados, 80% estão 
com a ocupação baixa ou extremamente baixa. O segmento que está em pior situação 
é o de automóveis. Em outubro, as montadoras usavam 55,9% da capacidade das 

fábricas, menor nível mensal de ocupação também em 16 anos. 
 

A japonesa Honda, que investiu R$ 1 bilhão numa nova fábrica em Itirapina (SP), por 
exemplo, continua com a planta fechada e sem perspectivas de utilizá-la no curto 
prazo. O presidente da Honda do Brasil, Issao Mizoguchi, afirma que nem o início da 

produção de um novo veículo da marca no País, o utilitário-esportivo compacto WR-V, 
será suficiente para ativar a fábrica.  

 
A unidade está pronta desde o fim de 2015, deveria ter sido inaugurada no início deste 
ano, mas segue fechada, com todos os equipamentos da linha de montagem 

aguardando a melhora do mercado. “Pode ser que a fábrica fique ainda um ano ou 
mais parada, não sabemos”, afirma o executivo. 

 
Retomada. Um dos efeitos dessa grande ociosidade na indústria, segundo 
especialistas, é adiar pelo menos para 2018 uma retomada do investimento na 

produção, com abertura de novas fábricas e contratações. Segundo José Ricardo Roriz 
Coelho, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/fabricas-brasileiras-operam-com-o-menor-nivel-de-ocupacao-em-16-anos-9bgyr3034zmadugbx2b68m57a


o próximo ano ainda será de “arrumação da casa”, antes de se pensar em novos 
investimentos. 
 

“Como pensar em investimentos se as empresas não estão gerando caixa para pagar 
as despesas financeiras?”, diz Coelho. Segundo ele, o primeiro passo é ocupar a 

capacidade ociosa, acertar as pendências financeiras e com o Fisco, para depois decidir 
investir, se houver um aumento da procura. 

 
Roriz acredita que, se as reformas propostas pelo governo, como a PEC do Teto de 
Gastos e a da Previdência, forem aprovadas, os empresários recolocarão os 

investimentos no orçamento das companhias para 2018. Esses orçamentos começam 
a ser elaborados no segundo semestre do ano que vem. “Mas isso, se tudo correr bem 

e as reformas forem realmente implementadas”, diz. Nesse contexto, afirma, 2017 
será ainda um ano de ocupação da capacidade de produção. 
 

Gestores são mais propensos a cometer atitudes egoístas e arrogantes, diz 

estudo 

21/11/2016 – Gazeta do Povo  
 

 
 

Imagine que aquele seu velho amigo do trabalho mude completamente a forma de 
tratar os colegas depois de virar chefe. Chega sempre de cara fechada, perde o tom 

amigável e até parece outro. Pois, situações assim são mais comuns do que se pensa 
e ajudam a endossar a famosa premissa do historiador inglês John Acton de que o 
poder pode corromper as pessoas.  

 
Estudos do professor Dacher Keltner, da Universidade da Califórnia, mostram que 

indivíduos em posições elevadas estão muito mais suscetíveis a adotar posturas rudes, 
egoístas e antiéticas.  
 

As pesquisas, realizadas ao longo de 20 anos, também apontam que, conforme se 
sentem mais importantes, eles podem perder características boas, como a empatia e 

o potencial de cooperação e se tornar três vezes mais inclinados a interromper colegas 
em reuniões, levantar a voz e insultar quem está por perto.  
 

O problema pode comprometer não apenas o bem-estar de um setor, como também 
o rendimento de uma empresa inteira. A coordenadora do curso de psicologia da 

UniBrasil, Graciela Sanjuta, explica que um líder sem limites tende a tornar o clima 
organizacional tenso ao ponto de gerar competições entre os próprios subordinados, 
demissões voluntárias e até processos por assédio moral.  

 
Além disso, em decorrência da pressão gerada por um chefe autoritário, muitos 

colaboradores chegam a desenvolver sérias doenças mentais, como as síndromes do 
pânico a de Burnout.  

 
Alguns efeitos da insatisfação frente a líderes presunçosos puderam ser revelados em 
uma sondagem recente de 800 gerentes e funcionários em 17 indústrias. Metade dos 

entrevistados que afirmavam receber um tratamento rude confessaram ter diminuído 
seu esforço ou reduzido deliberadamente a qualidade do seu trabalho em resposta à 

hostilidade da chefia.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/gestores-sao-mais-propensos-a-cometer-atitudes-egoistas-e-arrogantes-diz-estudo-2clmm9bcv4whpqjtgag35y2ty
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Quando as máscaras caem 

Mas por que esse tipo de situação acontece? Será que o poder cria novas pessoas ou 
apenas revela características ocultas? De acordo com Graciela, se uma pessoa se 

mostra arrogante ou hostil ao ser alçada a um cargo sênior, é porque já possuía 
tendência para isso. A diferença é que, estando à frente de uma equipe, ela precisa 

tomar decisões que impactam a vida dos outros de forma muito mais direta e estas 
fraquezas se evidenciam.  

 
Além disso, quando uma empresa mantém uma cultura mais focada nos resultados do 
que na forma como eles são alcançados, esta perspectiva vai influenciar a todos os 

colaboradores, inclusive, os líderes.  
 

Conforme explica a psicóloga, é muito importante que as companhias fomentem um 
ambiente produtivo, onde a cooperação supere o espírito de competição. “Mesmo 
alguém cooperativo pode acabar entrando no clima de rivalidade se está em uma 

organização pautada na disputa”, explica.  
 

Outro papel importante das empresas é o de preparar as lideranças antes de subi-las 
de cargo. Segundo o presidente da International Coach Federation no Brasil, João Luiz 
Pasqual, muitas companhias se precipitam quando promovem gente boa do ponto de 

vista técnico, mas com pouco preparo para lidar com outras pessoas.  
 

Na visão do coach, a insegurança é um dos aspectos que mais impulsionam 
comportamentos inadequados por parte das chefias, que agem com hostilidade e 
distanciamento no intuito de se colocarem em um terreno mais seguro na empresa. 

“Assim, a pessoa é menos cobrada e corre menos risco de ser exposta”, diz.  
 
Psicopatas 

Comportamentos agressivos e corruptos entre os líderes nem sempre resultam de 
inseguranças ou mera formação social. Sabe aquela história de que boa parte dos 

líderes das grandes companhias são sociopatas? Segundo o médico e diretor técnico 
da Clínica Psiquiátrica do Grupo Marista, João Luiz da Fonseca Martins, isso não é puro 

mito. João explica que é quatro vezes mais fácil encontrar indivíduos com esse perfil 
nas grandes empresas do que na sociedade em geral. 
 

Isso porque quem tem transtorno de personalidade antissocial é fascinado pelo poder 
e as grandes organizações são um território fértil para poderosos. O problema é que, 

como estas pessoas não possuem filtro moral, não pensam duas vezes antes de 
cometerem abusos para se beneficiarem na carreira.  
 

João Luiz explica que o perfil psicopata (ou sociopata) é um dos vários perfis humanos 
definidos pela psiquiatria . Calcula-se que por volta de 4% dos líderes das empresas 

se encaixem neste padrão. Conforme elucida o psiquiatra, estes profissionais são frios, 
sedutores, manipuladores e não veem problema algum em mentir, ofender ou 

trapacear para chegar aonde querem. “São características que aparecem desde a 
infância, mas que podem ser tratadas com sessões de psicoterapia”, explica.  
 
Autocrítica 

Embora a dificuldade de enxergar os próprios erros seja bem maior entre psicopatas, 

mesmo líderes sem transtorno mental algum tendem a cometer abusos sem a 
consciência de que estão passando dos limites. “Eles estão fechados em si mesmos e 
isso os impede de ouvir o que vem de fora”, explica Pasqual. Para o coach, todo líder 

deve treinar uma visão externa e buscar entender como os outros o enxergam. 
 
Empatia 

Rotular e reconhecer os próprios sentimentos é uma das formas mais eficazes de 
deixar para trás a fama de líder intransigente. Conforme expõe Dacher Keltner, em 

um artigo para a revista Harvard Business Review, quando a pessoa analisa a fundo 
seus sentimentos de alegria e confiança, está menos propensa a tomar decisões 



irracionais impulsionadas por eles. Quando se reconhece sentimentos de frustração, 
se é menos propenso a responder de maneira adversa ou conflituosa. 
 

A coach Cibele Nardi indica outro caminho para se desenvolver como ser humano 
empático, sensato e justo: o Feedback 360º. Por meio deste método, o gestor obtém 

opiniões de seus pares, chefes e subordinados sobre sua forma de trabalhar. Uma vez 
aberto às opiniões que chegam, o sujeito tem a oportunidade de reparar os pontos em 

que mais precisa melhorar.  
 
Embora seja amplamente utilizada pelos setores de recursos humanos, a técnica pode 

ser aplicada pela própria pessoa para sondar o que andam dizendo sobre ela nos 
corredores, aprimorar seu autoconhecimento e se tornar uma pessoa melhor. “Cabe a 

cada um decidir se quer ser uma inspiração ou um chefão que todo mundo odeia”.  
 
Não se perca na própria autoridade 

 

Vai ser promovido? Seja um gestor justo e inspirador. 
1) Entenda que o sucesso deve vir em grupo. Exercite seu espírito de equipe e tire o 

foco da competição individual.  
 
2) Escute - e considere - o que os outros têm a dizer sobre você. Seja humilde e aberto 

para entender onde está errando; 
 

3) Não é porque você foi promovido que sabe tudo. Recupere sua postura de aprendiz. 
Com isso, você amplia seu aprendizado e ainda estabelece um diálogo mais próximo 
com seus subordinados; 

 
4) Treine sua autoconfiança. Indivíduos inseguros têm medo de se expor, se afastam 

das pessoas e podem assumir posicionamentos arrogantes; 
 
5) Lance mão de apoios profissionais de coaches e psicólogos. Eles te ajudarão a 

identificar e a confrontar as limitações que podem atravancar seu potencial de 
liderança.  

 
6) Se reconheça como um multiplicador de valores e não apenas como alguém que 
simplesmente delega funções. 

 
7) Verifique a qualidade do trabalho de sua equipe, mas se atenha também à 

satisfação de seu pessoal e à maneira como ele atua. Eles estão unidos ou competem 
demais? Até que ponto eles se sentem à vontade para falar contigo?  
 

8) Quando estiver muito nervoso ou muito empolgado, relaxe, nomeie suas sensações 
e reflita sobre elas. Isso o ajudará a não agir de forma impulsiva e equivocada.  

 
9) Comunique-se bem. Dê feedbacks e saiba aceitar as críticas que você recebe.  
 

10) Exercite a empatia, se coloque no lugar das outras pessoas para entendê-las. 
Como será que elas se sentem em relação a você? Como será que elas têm encarado 

os desafios que você impõe?  
 
No cinema 

Vários filmes ilustram e debatem os possíveis deslizes nas relações de poder nas 
empresas. A psicóloga Graciela Sanjuta indica uma destas produções. 



 
O que você faria?  

Nome original: El método 
Gênero: drama 

Diretor:Marcelo Piñeyro 
Países: Argentina, Espanha e Itália 

Ano: 2005 
Sinopse: baseado na peça “El Mètode Grönholm”, do escritor catalão Jordi Galceran, 
o filme retrata uma competição entre sete funcionários de uma multinacional que 

disputam uma vaga importante na empresa por meio de um método fictício que os 
faz encarar a dureza da rivalidade presente na maioria das grandes organizações.  

 

Fazenda formaliza nomeação de Fabio Kanczuk como secretário de Política 

Econômica 

21/11/2016 – Tribuna PR  
 

O Ministério da Fazenda formalizou nesta segunda-feira, 21, no Diário Oficial da União 
(DOU) a nomeação de Fabio Kanczuk como secretário de Política Econômica da pasta, 
em substituição a Carlos Hamilton, exonerado da função para assumir a Vice-

Presidência de Serviços, Infraestrutura e Operações do Banco do Brasil. A troca dos 
titulares da SPE foi anunciada pela Fazenda no último dia 4 de novembro.  

 
Fabio Kanczuk era até então professor titular da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo (USP). Ele é engenheiro eletrônico 

graduado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e Ph.D. em Economia pela 
Universidade da Califórnia em Los Angeles. Kanczuk também tem Pós-Doutorado pela 

Universidade Harvard. 
 

Yuan segue PBoC e fecha em baixa ante dólar, renovando mínima em 8 anos 

21/11/2016 – Tribuna PR  
 

O yuan fechou em queda ante o dólar nesta segunda-feira, após o Banco do Povo da 
China (PBoC, na sigla em inglês) orientar a moeda para baixo por meio de uma taxa 

de referência diária que baliza os negócios no câmbio. A moeda chinesa atingiu nova 
mínima em oito anos ante o dólar, em meio a um movimento de valorização da moeda 

dos EUA com a expectativa de juros mais altos no país.  
 
No encerramento da sessão em Xangai, o dólar estava em 6,8956 yuans por dólar, 

acima de 6,8912 yuans no fim das transações de sexta-feira.  
 

O PBoC estabeleceu a taxa de paridade de hoje em 6,8985 yuans por dólar, ante 
6,8796 yuans por dólar na sessão anterior. Essa foi a 12ª vez consecutiva que o BC 
chinês enfraqueceu a taxa.  

 
Pelas regras do PBoC, o yuan pode variar até 2% diariamente, para cima ou para 

baixo, em relação à taxa de paridade. 
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Pereira fará visita a presidente da OMC, mas sem abordar condenação a 

incentivos 

21/11/2016 – Tribuna PR  
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, esclareceu que 

fará uma visita institucional ao presidente da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Roberto Azevêdo, na próxima quinta-feira, em Genebra. O ministro se encontra na 

França e amanhã ele se reúne com o embaixador do Brasil em Paris, Paulo César 
Campos.  
 

Pereira participa na terça-feira da abertura da reunião do Fórum Econômico Brasil-
França e se reúne com o secretário de Estado para o Comércio Exterior da França, 

Matthias Fekl. Também estão programados contatos com o CEO do Carrefour, Jérôme 
Bédier, e com Alexandre Lira, presidente do conselho diretor do Instituto Aço Brasil. 
Na quarta-feira, ele segue para Genebra.  

 
A condenação parcial e preliminar, pela OMC, de incentivos fiscais concedidos pelo 

governo brasileiro a diversos setores, entre eles o Inovar Auto, não poderá ser 
abordada na reunião de Pereira com Azevêdo. Por razões institucionais, o diretor-geral 
do organismo não pode tratar desses temas em conversas bilaterais.  

 
A questão dos incentivos vem sendo tratada nos canais institucionais adequados. O 

governo brasileiro aguarda a decisão final do organismo, programada para o dia 14 de 
dezembro, para apresentar sua apelação. 
 

Mundo tem mais navios que carga para levar 

21/11/2016 – Tribuna PR  
 

Nas principais rotas comerciais nos mares do planeta, uma constatação: há mais 

espaço nos navios de cargas que produtos para serem transportados. A expansão de 
exportações, que foi a tônica do comércio por décadas, está estagnada. E, pior: o 

discurso político que ganha força é justamente o do protecionismo.  
 
Dados da ONU, OMC e de entidades especializadas no comércio internacional apontam 

que 2016 registra a pior expansão das exportações em um ano de crescimento 
econômico em décadas. Já o cenário futuro, com um mundo tentando descobrir qual 

será a política comercial de Donald Trump, é dos mais incertos.  
 
Segundo dados coletados pela ONU em Genebra, o crescimento no volume de produtos 

transportados pelos oceanos foi, no ano passado, o mais baixo desde 2009, o ano do 
colapso da economia mundial. Desta vez, porém, não houve uma retração do PIB 

mundial. Mas, mesmo assim, o comércio não sofreu a expansão tradicional.  
 
O aumento entre 2014 e 2015 foi de apenas 2,1%. Ainda que o volume total tenha 

ultrapassado, pela primeira vez, a marca de 10 bilhões de toneladas, analistas alertam 
que o “futuro aponta para incertezas”. A ONU também admite que os sinais indicam 

um “freio” no processo de globalização comercial, especialmente diante da recessão 
em algumas economias e da retórica protecionista cada vez mais presente.  
 

Problemas – “O crescimento baixo do setor de transporte marítimo reflete os 
problemas no comércio global”, alertou o informe anual da ONU sobre o setor de 

cargas. A constatação coincide com os números que, nas últimas semanas, entidades 
internacionais vêm divulgando. Segundo o Escritório de Análise Econômica da Holanda, 
por exemplo, houve até mesmo uma retração do comércio internacional nos dois 

primeiros trimestres de 2016, com uma queda de mais de 1%.  
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Já a OMC foi obrigada a rever sua previsão de expansão do comércio para 2016. Agora, 
ela estima que o ano pode ser o pior desde o auge da crise financeira internacional, 
em 2009. Para 2016, a nova previsão é que o comércio internacional tenha aumento 

de 1,7%. Em abril, a perspectiva da OMC era de uma expansão de 2,8%. Para 2017, 
a melhoria seria insignificante.  

 
Nos EUA, o valor total de exportações e importações sofreu uma queda de US$ 470 

bilhões de janeiro a setembro. Em 2015, a contração havia sido de US$ 200 bilhões. 
Segundo analistas, o que mais chama a atenção é que, pela primeira vez desde 1945, 
o comércio americano sofreu uma queda em tempos de suposta estabilidade 

econômica.  
 

A ONU aponta que a tradução desses números para o setor de transporte tem sido 
real. Acostumados a ver uma expansão ininterrupta do comércio, empresas do setor 
investiram em novas embarcações. Hoje, descobrem que não têm mercadoria para 

transportar.  
 

Em setembro de 2016, o segmento sofreu sua maior falência, com a quebra da Hanjin 
Shipping, a sétima maior empresa do mundo em transporte marítimo. “Simplesmente, 
não há carga hoje em volume suficiente para preencher os novos navios, maiores e 

mais modernos”, alertou o secretário-geral da Conferência da ONU para Comércio e 
Desenvolvimento, Mukhisa Kituyi.  

 
A queda na demanda de importação na China, preços de commodities mais baixos e 
as incertezas geopolíticas estariam contribuindo para esse “freio” na globalização. 

 

Brasil não vive crise sozinho, avalia Franklin Templeton 

21/11/2016 – Tribuna PR 
 

O Brasil não vive uma crise econômica e política sozinho e atravessa o momento atual 
de desafios em condições muito melhores do que no final da década de 1990, avalia a 
diretora de Pesquisa e Portfolio Manager da Franklin Templeton, Heather Arnold.  

 
Para a analista, o Brasil já é negociado a um preço justo. Na visão de Heather, o 

próximo salto de valorização das companhias brasileiras dependerá da velocidade e 
da profundidade com os quais as empresas fizerem seus ajustes e o governo aprovar 

as reformas.  
 
“Há muitos países no mundo hoje com elevadas dívidas e com necessidade de 

reformas políticas e econômicas”, diz Heather. Ela observa que o Brasil e as empresas 
são hoje muito diferentes do que há cerca de 18 anos, quando Heather era analista 

de Brasil. “Havia muito mais coisas para serem melhoradas no Brasil em relação à 
média do mundo naquela época”, acrescenta.  
 

Ela lembra de sua experiência com a Vale, em 1999, quando, segundo ela, ninguém 
tinha atenção no Brasil. “Olhamos para a empresa, especialmente após a 

desvalorização do real, e percebemos que estávamos de frente com uma mineradora 
de classe global, com uma excepcional posição no mercado de minério de ferro e 
inacreditavelmente barata (na bolsa) naqueles tempos”, conta. Heather afirma que, 

naquele momento, ninguém estava olhando para o Brasil e os executivos da Vale a 
esperavam na porta quando sua equipe foi visitar a empresa.  

 
Para a analista, a Europa é hoje onde há o maior potencial de valorização de ações, 
em todos setores, com destaque ao financeiro, onde os bancos são negociados com 

grande desconto em relação ao bookvalue (valor do balanço). “Olhamos no mundo 
onde estão os papéis de empresas que não refletem os fundamentos, principalmente, 

do ponto de vista de lucro e fluxo de caixa futuro”, comentou para explicar a estratégia 
de investimento.  
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De acordo com Heather, embora a perspectiva de crescimento do setor financeiro seja 
baixa, por conta da regulação e do elevado nível de endividamento global, a indústria 
tem proporcionado bons retornos. “O retorno de 6% com dividendo entre bancos na 

Europa, como o atual, é muito bom se as instituições puderem ter seus lucros 
estáveis”, afirma.  

 
Os países emergentes, por sua vez, deixaram de ser tão caros quanto estavam há três 

ou quatro anos atrás, mas ainda assim não são considerados atraentes para a Franklin 
Templeton.  
 

“Não encontramos empresas que tenham ponto de entrada interessante dentro de 
nossa estratégia de adquirir ações de companhias que ofereçam potencial de 

valorização excepcional”, destaca. Os bancos brasileiros, acrescenta, estão em um 
preço justo, mas caros quando comparados aos europeus. 
 

Votorantim busca startup para inovar em mineração 

21/11/2016 – Tribuna PR 

 
O efervescente mercado de startups como provedoras de inovação para grandes 

corporações pelo mundo vai, aos poucos, ganhando força também no Brasil. Depois 
de iniciativas recentes anunciadas por Samsung, Embraer, Itaú e Unilever, na próxima 
segunda-feira, será a vez da Votorantim estrear no ramo, por meio de sua divisão de 

mineração.  
 

O grupo quer peneirar, entre pelo menos 20 startups mapeadas, 10 projetos capazes 
de reduzir o impacto dos resíduos e dos gastos com energia nas plantas de extração 
de minérios – dois pontos considerados estratégicos para ampliar a competitividade 

da companhia no setor.  
 

Batizado de Mining Lab, neste primeiro ciclo, a Votorantim vai se concentrar em 
projetos nas áreas de nanotecnologia e energias renováveis. A ideia é depurar as ideias 
e desenvolver um plano de negócio para as startups com projetos e protótipos já 

concluídos para as tecnologias.  
 

“A gente quer uma parceria, dividir com a startup nossas necessidades na área e 
apoiá-las no processo de depuração dos projetos”, conta o gerente de tecnologia da 

Votorantim Metais Rodrigo Gomes. Em 2016, a empresa deve investir em inovação 
aberta R$ 28 milhões.  
 

Segundo Milton Mori, diretor executivo da Agência de Inovação da Unicamp, o 
movimento de grandes empresas em busca de startups justifica-se sobretudo pela 

redução do custo na inovação. “A inovação aberta tem o orçamento e os riscos 
compartilhados”, afirma.  
 

É nesse sentido que, por exemplo, a sul-coreana Samsung mantém no Brasil dois 
programas de incentivo a startups, o Programa de Promoção da Economia Criativa, 

para a formação de incubadoras e aceleração de startups, e o Samsung Ocean USP, 
que busca soluções para tecnologias digitais móveis.  
 

“Estamos na segunda edição do programa de Economia Criativa. A inspiração é o 
trabalho feito em nossa matriz”, conta o gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da 

Samsung, Antonio Marcon. Segundo o executivo, a Samsung mantém dois centros de 
economia criativa e inovação na Coreia do Sul (CCEI, da sigla em inglês) e já atendeu 
mais de 1.000 empresas.  

 
Outra que começa a dar os primeiros passos no setor em esfera nacional é a Unilever, 

uma das principais investidoras do ramo no contexto global. Sua divisão para 
investimentos de capital de risco no exterior, a Unilever Ventures, tem participações 
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em cerca de 40 startups e, no ano passado, desembolsou US$ 1 bilhão para adquirir 
a startup Dollar Shave Club, um clube de assinaturas de produtos para barba, numa 
tentativa de fazer frente à liderança da companhia Procter & Gamble, dona da Gillette, 

nesse setor.  
 

“Aqui no Brasil a gente está começando ainda. Temos um trabalho com a Cuponeria, 
que é uma startup de cupons grátis, e acabamos de pré-selecionar cinco startups para 

um programa em que pretendemos transferir parte de nossos conhecimentos”, 
destaca o executivo Ricardo Marques, vice-presidente da Unilever Foods Solution.  
 

Já na Embraer, a estratégia para o médio prazo é começar a adquirir startups. Na 
semana passada, Sandro Valeri, gerente de inovação da empresa, estava no Vale do 

Silício, nos EUA. Segundo fontes, o executivo procura um espaço na região para 
descolar parte de sua equipe. A missão será a de ampliar a comunicação com os 
empreendedores que interessam à empresa 

 

Biocombustíveis devem participar com 18% da matriz 

21/11/2016 – Tribuna PR 
 

Além de ter um custo de produção mais barato do que o etanol de primeira geração, 
o álcool 2G é uma das grandes apostas para o Brasil cumprir o Acordo do Clima de 
Paris, elaborado após a COP 21, em 2015.  

 
O País se comprometeu, até 2030, a elevar a participação de biocombustíveis na matriz 

energética de 6% para 18%, o que demandaria uma produção de 50 bilhões de litros 
de etanol carburante, praticamente o dobro ante o volume atual. Só de etanol 2G, o 
Brasil tem potencial de fabricar 10 bilhões de litros até 2025, bem mais do que os 

quase 200 milhões de litros de agora, conforme projeção da Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad).  

 
Para Antonio Alberto Stuchi, diretor da Raízen, porém, ainda é necessária a 
“consolidação dessa tecnologia” para que esses 10 bilhões de litros sejam alcançados. 

Segundo o executivo, seria interessante o governo oferecer incentivos em tecnologia 
de produção de etanol 2G, pelo menos até a consolidação desse produto. 

 

Goldman Sachs cita Brasil duas vezes entre seis recomendações de 
investimento 

21/11/2016 – Tribuna PR 
 

O Brasil aparece duas vezes entre as seis principais recomendações de investimento 
do banco Goldman Sachs para 2017. Em um documento enviado aos clientes, a 

instituição sugere o Brasil na renda fixa e em ações. Primeiro, o banco recomenda a 
compra de reais, entre outras moedas emergentes, para aproveitar os juros altos e a 
perspectiva de valorização da divisa.  

 
Em seguida, recomenda ações brasileiras, indianas e polonesas, já que essas 

economias estão em trajetória positiva e as ações locais estariam menos expostas a 
eventuais turbulências na China.  
 

Mesmo com os sinais repetidos de que a economia brasileira se recupera em processo 
menos intenso e vigoroso que o imaginado, o Goldman Sachs colocou o Brasil entre 

as oportunidades de investimento no próximo ano. No documento “Principais 
recomendações para 2017”, o banco apresentou seis ideias de alocação de recursos 
que “representam algumas das mais elevadas convicções” dos economistas da casa.  

 
Nesse documento, a terceira recomendação é comprar moedas emergentes com “bom 

carry trade” (tomar dinheiro a uma taxa de juros em um país e aplicá-lo em outro com 
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taxas de juros maiores) e que, ao mesmo tempo, podem servir de alternativa à China 
– país que ainda representa incerteza ao investidor.  
 

A sugestão é montar posições “em uma cesta igualmente dividida entre real brasileiro, 
rublo russo, rupia indiana e rand sul-africano” com recursos obtidos na venda de wons 

da Coreia e dólares de Cingapura. Nessa operação, o banco diz que é possível 
conseguir retorno anualizado de 14% – sendo metade na diferença de juros e a outra 

metade na valorização das moedas.  
 
O banco explica a escolha dessas moedas emergentes por quatro motivos principais: 

“fortalecimento substancial das contas externas, inflação em trajetória declinante, 
generoso carry trade em termos reais e perspectivas de crescimento mais forte no 

próximo ano”.  
 
Nem a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos parece preocupar o Goldman 

Sachs na análise das moedas emergentes. Os economistas reconhecem que a 
turbulência gerada pela eleição pressionou várias moedas emergentes, inclusive as 

sugeridas. A desvalorização recente, porém, é encarada como “pontos de entrada mais 
atrativos” aos investidores. Ou seja, divisas mais fracas permitem que o estrangeiro 
troque dólares por mais reais ou rublos – o que é positivo para a montagem de novas 

posições.  
 

Ainda no câmbio, o Goldman Sachs prevê que as divisas citadas deverão voltar a se 
valorizar. “Nesses quatro casos, nossa previsão de 12 meses é significativamente mais 
forte que o precificado no mercado”, afirmam. Para o Brasil, a casa prevê que dólar a 

R$ 3,40 em 12 meses. O Goldman nota, porém, que as divisas emergentes poderão 
estar mais fortes conforme a trajetória dos juros nos Estados Unidos.  

 
Bovespa  
A quarta principal recomendação do banco para 2017 diz respeito a três bolsas de 

valores emergentes: Brasil, Índia e Polônia. Depois de anos com fracos resultados, os 
economistas destacam a recuperação recente desses mercados. “A melhora tem sido, 

até agora, amplamente gerada por companhias ligadas às commodities, mas nós 
esperamos uma transição para as empresas ligadas aos mercados domésticos, 
principalmente devido à melhora das condições financeiras ao longo deste ano”, citam 

os analistas.  
 

No caso específico da Bolsa de Valores de São Paulo, o Goldman Sachs reconhece que 
o mercado paulista tem comportamento historicamente ligado à trajetória da China. 
O cenário atual, porém, seria outro. “O mercado do Brasil tem mudado 

significativamente a sua composição nos últimos anos. As empresas ligadas às 
commodities respondem atualmente por 25% do valor do mercado contra 52% no 

começo de 2010. Por isso, a Bovespa tem tido um comportamento diferente de outros 
mercados da região”, argumentam os analistas.  

 
Além das duas recomendações que citam o real e a Bovespa, as outras sugestões do 
Goldman Sachs são: 1) montar posições em dólar contra libra e euro; 2) desmontar 

posições no yuan chinês diante das incertezas na economia asiática; 5) reforçar 
posições em títulos de dez anos dos Estados Unidos e dívida em euros ligada à inflação 

e 6) posições em ações com histórico de elevados dividendos. 
 

Acordo entre Mercosul e UE só deve sair em 2018, diz Itamaraty 

21/11/2016 – Tribuna PR 
 

O embaixador Carlos Márcio Cozendey, subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e 
Financeiros do Itamaraty, afirmou nesta sexta-feira, 18, que um eventual acordo 

comercial entre Mercosul e União Europeia só deve ser finalizado em 2018.  
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Em evento para comemorar os 40 anos da Funcex, ele apontou que o acordo 
provavelmente só será finalizado após as eleições na França e Alemanha que ocorrem 
em meados do próximo ano, mas que as discussões técnicas já foram recuperadas e 

estão a todo vapor.  
 

Cozendey alertou ainda que os diversos acordos comerciais que o governo vem 
estudando devem ser vistos como formas de melhorar a produtividade brasileira, 

promovendo mudanças estruturais de longo prazo, e não como um impulso para a 
atividade no curto prazo.  
 

O embaixador também alertou que, se o acordo com a UE de fato sair, será preciso 
pensar em programas de ajuste ao comércio, ou seja, iniciativas que auxiliam setores 

afetados negativamente por esse tipo de tratado. “O Brasil nunca precisou fazer isso, 
porque quando da criação do Mercosul a gente vinha da abertura comercial unilateral 
feita pelo Collor. Além disso, somos a maior economia do bloco, então na verdade 

foram os outros que se ajustaram à gente”, comentou.  
 

Participando do mesmo evento, o economista Roberto Giannetti da Fonseca, que já foi 
diretor da Funcex, apontou que as únicas formas de o Brasil sair da atual espiral 
recessionária são investimento em infraestrutura e voltando-se para o mercado 

externo.  
 

“Nossas indústrias estão com quase 40% de capacidade ociosa, temos 12 milhões de 
desempregados e o resto do mundo (fora o Brasil) representa 97% do PIB global. Não 
é possível que a gente não consiga aproveitar esse cenário”, afirmou.  

 
Ele ressaltou, porém, que o Brasil precisa de um câmbio mais competitivo e estável.  

 
“Precisamos de uma política cambial favorável, o que não tivemos nos últimos 20 anos.  
Desde a criação do plano real há uma tendências das autoridades de usar o câmbio 

para segurar a inflação.”  
 

O especialista apontou ainda que as empresas brasileiras precisam se 
internacionalizar, já que hoje em dia quase 50% do comércio global é feito 
intracompanhia. Ele também cobrou mais apoio do governo, com a volta total do 

Reintegra e do Proex. “O financiamento à exportação é essencial para produtos 
manufaturados de alto valor agregado. Ninguém compra trator à vista”, apontou.  

 
Fernando Pierri, Superintendente Executivo de Global Transaction Banking (GTB) do 
Banco Santander, lembrou que o banco nasceu justamente com a vocação de ajudar 

empresários espanhóis a exportar para a América Latina e ressaltou a linha de 
produtos da instituição voltados para o setor. Ele reconheceu que o sistema bancário 

brasileiro ainda carece de produtos mais acessíveis para empresas de pequeno e médio 
porte, mas indicou que isso já começa a mudar.  

 
“Este ano muitas empresas, especialmente de infraestrutura, nos procuraram para 
obter financiamentos tendo como garantias cartas de agências de crédito à 

exportação, como o US Ex-Im Bank. Era um mercado que estava muito ligado a 
grandes empresas e hoje temos visto transações de volumes menores, a partir de US$ 

5 milhões”. 
 

IDC: venda de celular da indústria ao varejo sobe com Black Friday 

21/11/2016 – Tribuna PR 
 

A preparação para a Black Friday fez com que as vendas de celulares da indústria para 
o varejo voltassem a crescer pela primeira vez após um ciclo de cinco trimestres de 

queda, de acordo com dados da IDC Brasil. No terceiro trimestre de 2015 foram 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/idc-venda-de-celular-da-industria-ao-varejo-sobe-com-black-friday/


vendidos 12,556 bilhões de dispositivos no País, montante 7,2% maior do que o 
apresentado no mesmo período de 2015.  
 

Em nota, o analista de pesquisa da IDC Brasil, Diego Silva, avalia que os varejistas 
anteciparam as compras e abasteceram os estoques para a Black Friday, enquanto os 

fabricantes enxugaram os portfólios de modo a atender à demanda com preços mais 
competitivos.  

 
A IDC prevê que o movimento de final de ano ajude a melhorar o desempenho do 
setor em 2016. A expectativa da consultoria era de que o mercado atingisse 40,3 

milhões de unidades vendidas este ano, queda de 14% na comparação com os 47 
milhões de aparelhos vendidos no ano passado. Os dados, porém, estão sendo 

revisados diante do desempenho considerado positivo das vendas no terceiro 
trimestre.  
 

Dados do Google em pesquisa realizada em parceria com o Ibope apontam que 
aumentou para 89% o índice de pessoas que pretendem comprar na Black Friday, ante 

um porcentual de 84% em 2015. Na categoria Eletrônicos, o smartphone é o campeão 
na intenção de compra, desejado por 38% das pessoas. 
 

Micro e pequenas indústrias de São Paulo podem atrasar pagamento do 13º 

salário 

21/11/2016 – Bem Paraná 
 
A maioria das empresas vinculadas ao Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Indústria 

do Estado de São Paulo) estão com dificuldade de caixa para o pagamento do 13º 
salário aos empregados. Segundo a entidade, além das restrições no acesso ao crédito, 

as empresas têm sofrido com a inadimplência de seus clientes. As informações são da 
Agência Brasil.  
 

Pelo menos 17% das empresas podem não pagar dentro do prazo, o que representa 
um universo de 53 mil indústrias, segundo o indicador de atividade da micro e pequena 

Indústria, encomendado pelo Simpi ao Datafolha. O levantamento do Datafolha 
constatou que 70% dos entrevistados passam por dificuldades financeiras e que 80% 
vão recorrer ao capital próprio.  

 
“O uso de recursos próprios é consequência da ausência de crédito no mercado”, diz 

nota divulgada pelo Simpi. Apenas 9% das indústrias pretendem buscar empréstimos 
nos bancos; 8% têm a intenção de recorrer a outras fontes, como empresas financeiras 
ou pessoas conhecidas, e 3% indicaram o uso do cheque especial.  

 
O Simpi justifica que cresceu a proporção de empresas que sofreram calotes. Em 

setembro, 45% delas registraram casos de inadimplência de seus clientes, taxa que 
passou para 51%, em outubro. Foi apurado ainda que o valor das dívidas em atraso 

atingiram mais de 30% do faturamento em setembro, tendo um acréscimo de mais 
5% em outubro, de acorcom com 14% dos empresários.  
 

Quase metade dos consultados (45%) consideram que pioraram as condições para 
quitar o salário extra, em relação a igual período do ano passado. Outros 34% 

avaliaram que a situação é a mesma enfrentada em 2015 e para 21% houve melhora 
no quadro.  
 

PERSPECTIVA Para 48% dos industriais, a tendência é de melhora no cenário nacional. 
No quesito sobre a satisfação com a situação econômica do país, o índice subiu de 26 

pontos em agosto, para 28 em outubro. Em relação a essa mesma percepção sobre o 
Estado de São Paulo, também teve alta, passando de 43 pontos para 50.  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/475399/micro-e-pequenas-industrias-de-sao-paulo-podem-atrasar-pagamento-do-13o-salario
http://www.bemparana.com.br/noticia/475399/micro-e-pequenas-industrias-de-sao-paulo-podem-atrasar-pagamento-do-13o-salario


Quando consultados sobre a gestão de Michel Temer, 53% a classificaram como ótima 
ou boa ante 47%, em setembro. Outros 30% a consideram regular, parcela 1% abaixo 
do verificado no mês anterior e 11% acham ruim ou péssimo, percentual inferior ao 

mensurado em setembro (19%). Os que não souberam opinar diminuiu de 9% para 
7%. O Simpi informou que 42% das micro e pequenas indústrias de todo o país 

concentram-se em São Paulo.  
 

BNDES fecha terceiro trimestre do ano com lucro de R$ 6,4 bi 

21/11/2016 – Bem Paraná 

 
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) fechou o mês de 
setembro com lucro líquido de R$ 4,2 bilhões, passando a acumular no terceiro 

trimestre do ano lucro líquido de R$ 6,4 bilhões. As informações são da Agência Brasil. 
Dados divulgados nesta sexta-feira (18) pelo banco indicam que o resultado 

possibilitou a reversão do prejuízo apurado no primeiro semestre, que chegou a R$ 
2,174 bilhões. Com os últimos resultados, a instituição passou a acumular, de janeiro 
a setembro, um lucro líquido de R$ R$ 4,2 bilhões. 

 
Em nota, o BNDES informa que os créditos tributários de R$ 4,5 bilhões sobre o 

estoque de provisão para risco de crédito do banco, que totalizaram R$ 11,6 bilhões 
em setembro, foram um fator decisivo para o lucro no terceiro trimestre. Já o resultado 
acumulado de janeiro a setembro traz como destaque despesas com provisão para 

risco de crédito, que atingiram pouco mais de R$ 7 bilhões, um aumento de R$ 6,3 
bilhões em relação ao mesmo período de 2015. 

 
Na avaliação do BNDES, a carteira de crédito e repasse da instituição manteve a boa 
qualidade, uma vez que concentra 97,4% de suas operações classificadas entre os 

níveis de AA e C -considerados de baixo risco.  
 

A proporção permanece superior à registrada pelo Sistema Financeiro Nacional, de 
90,5% em 30 de junho deste ano (última data disponível)”. Por outro lado, refletindo 
a retração da economia brasileira, o nível de inadimplência relativo ao período de 30 

dias ficou em 1,96% ao final de setembro. Acima, portanto, do índice de 0,06% 
registrado em 30 de dezembro do ano passado. 

 
ZELO 

O BNDES avalia, ainda, que “a manutenção da boa qualidade da carteira de crédito da 
instituição exprime o zelo do Banco pelos recursos públicos que administra e é fator 
essencial para garantir a principal fonte de recursos para novos projetos de 

investimentos e o retorno de suas operações de financiamento”. 
 

O banco registrou outros bons resultados no período, destacando o aumento do índice 
de Basileia, que atingiu 19,4% -superior aos 10,5% exigidos pelo Banco Central e aos 
anteriores do próprio BNDES, que era de 16,1% (junho 2016) e de 14,7% (dezembro 

de 2015)- em virtude do crescimento do patrimônio de referência, que passou de R$ 
94,9 bilhões (dezembro de 2015) para os atuais R$ 129,881 bilhões. Estes bons 

resultados foram influenciados “pela recuperação da carteira de participações do 
BNDES e pelo lucro do trimestre”, segundo nota da instituição. 
 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 
O valor das participações societárias alcançou R$ 71,3 bilhões em setembro deste ano, 

segundo o BNDES, representando um crescimento de 36,2% em relação ao obtido em 
dezembro do ano passado.  
 

“Este resultado refletiu a valorização, de R$ 20,84 bilhões da carteira de participações 
em sociedades não coligadas, sobretudo das ações da Petrobras e da Eletrobras”, diz 

o comunicado. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/475239/bndes-fecha-terceiro-trimestre-do-ano-com-lucro-de-r-64-bi


Parte de verba do BNDES e repatriação podem ir para Estados 

21/11/2016 – Bem Paraná 

 

  
 

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta sexta-feira (18) que a equipe 
econômica avalia repassar para as unidades da federação parcela da dívida do BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) com o governo federal. 
 

A maioria dos ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) se posicionou em 
outubro favorável à devolução pela instituição de um montante de R$ 100 bilhões que 
ela pegou emprestado para repassar a juros baratos para empresas nacionais. Em 

entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro afirmou que o valor será somado aos recursos 
do programa de regularização de dinheiro mantido no exterior. 

 
Como a Folha de S.Paulo revelou, para socorrer as unidades da federação que estão 

com dificuldades de pagar em dezembro o 13º salário a servidores públicos, o governo 
federal avalia antecipar R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões da receita a ser obtida com o 
recolhimento de multas na segunda fase da iniciativa.  

 
"Uma das previsões, logo no inicio do governo, é que o BNDES devolvesse R$ 100 

bilhões ao governo federal de um montante que foi repassado. Então, o que a área 
econômica colocou na mesa, é o dinheiro da repatriação somado a esses recursos para 
que tenha solução o problema da União e das unidades da federação", disse. 

 
Na votação, contudo, a maioria dos ministros do tribunal avaliou que a operação de 

devolução do montante é legal desde que os recursos sejam usados exclusivamente 
para reduzir a dívida pública. A decisão ainda não é oficial porque um dos ministros, 
Vital do Rego, pediu vista do processo que só será votado quando for apresentado ao 

plenário. 
 

Na entrevista, Padilha disse que apenas os recursos da repatriação não seriam 
suficientes e que o presidente Michel Temer deve se reunir na semana que vem com 
os governadores do país para definir contrapartidas para o repasse dos recursos. 

Segundo ele, a equipe econômica elabora uma espécie de plano de metas. 
 

Se o governo estadual conseguir reduzir os gastos em relação à arrecadação, por 
exemplo, receberia mensalmente os recursos da União. "A ideia que está sendo 
elaborada é que a gente possa ter liberações mensais. Se cumpriu a meta do mês, vai 

receber recursos. E cada Estado fará o seu ajuste", disse. "Os Estados têm de adaptar 
seus gastos à sua receita, mas não conseguem fazer isso de uma hora para outra, 

então, vai precisar de um calendário", acrescentou. 
 
SALÁRIO 

Com rendimento mensal de R$ 50,3 mil, acima do teto constitucional de R$ 33,7 mil, 
Padilha prometeu que irá abrir mão de parte de seu salário como ministro para se 

adequar ao limite público. Ele ressaltou que o seu rendimento não é ilegal, uma vez 
que R$ 19,3 mil devem-se à aposentadoria da Câmara dos Deputados, sobre os quais, 
segundo ele, não incide o teto remuneratório. "Não me sinto confortável, mesmo que 

seja legal, em continuar recebendo valor acima do teto. É uma decisão pessoal", disse. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/475220/parte-de-verba-do-bndes-e-repatriacao-podem-ir-para-estados


Redução no preço da gasolina não chega ao consumidor 

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
As distribuidoras de combustíveis —incluindo a BR Distribuidora— têm segurado o 

repasse dos preços menores da gasolina e do diesel aos postos.  
 
É o que mostra levantamento feito pela Folha com base em dados da ANP (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).  
 

Cinco semanas após os primeiros cortes promovidos pela Petrobras, o consumidor 
ainda não sentiu os efeitos no bolso, mostra a agência.  
 

No levantamento semanal divulgado na sexta (18), o preço médio da gasolina no país 
foi de R$ 3,675 por litro, menos de R$ 0,01 abaixo do verificado uma semana antes.  

Já o preço médio do diesel caiu exatamente R$ 0,01, de R$ 3,005 para R$ 2,995.  
 
Considerando os dois cortes, promovidos em 14 de outubro e em 8 de novembro, a 

Petrobras estimou um repasse às bombas de R$ 0,10 por litro no caso da gasolina e 
de R$ 0,25 por litro no diesel.  

 
Ao invés de cair R$ 0,10, a gasolina subiu R$ 0,02 desde outubro. O diesel recuou 
apenas R$ 0,02 no período.  

 
CADEIA PRODUTIVA  

A Petrobras tem os postos de exploração de petróleo e produz gasolina e diesel nas 
refinarias.  

 
Esse produto é vendido pela estatal às distribuidoras, como a BR, a Raízen (da marca 
Shell) e a Ipiranga.  

 
Elas misturam etanol anidro à gasolina e biodiesel ao diesel e, então, revendem os 

produtos à rede de postos.  
 
Os dados da ANP mostram que, embora estejam pagando menos à Petrobras para 

comprar gasolina e diesel, as distribuidoras não têm repassado o ganho aos postos.  
 

Revendedores de combustíveis dizem ter identificado, com base em notas fiscais de 
compra, que todas as grandes distribuidoras do país, incluindo a BR Distribuidora, 
seguraram os repasses.  

 
"Os números mostram que nós não recebemos esses repasses. Alguém tem que 

explicar onde foi parar esse desconto", reclama o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia.  
 

A margem de lucro dos postos no período permaneceu praticamente inalterada nas 
vendas dos dois combustíveis desde outubro.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1834012-reducao-no-preco-da-gasolina-nao-chega-ao-consumidor.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1822730-em-nova-politica-petrobras-reduz-precos-de-gasolina-e-diesel.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1830596-petrobras-reduz-novamente-precos-da-gasolina-e-do-diesel.shtml


As distribuidoras responderam que suas estratégias comerciais são confidenciais e que 
os preços dos combustíveis variam também de acordo com outros elementos, como 
impostos, logística e margens da cadeia produtiva.  

 
"A Petrobras Distribuidora informa que os preços praticados pela companhia são 

estipulados em negociações individuais com os revendedores", disse a empresa, em 
nota enviada à Folha.  

 
"O mercado de combustíveis tem como característica a liberdade de precificação em 
todas as etapas da cadeia e quem determina o preço final do produto é o mercado por 

meio da competição em cada bairro ou cidade", afirmou a Raízen.  
 

A Ipiranga citou o aumento de preço do etanol anidro nos últimos meses, que ocorre 
devido à entressafra da cana. A gasolina vendida nos postos tem 27% do 
biocombustível na mistura.  

 
De acordo com dados da ANP, as três companhias controlam 66,4% das vendas de 

gasolina e 76,5% das vendas de óleo diesel no país.  
 
Procurados, ANP e Ministério de Minas e Energia afirmaram que os preços dos 

combustíveis são livres.  
 

Desde 2002, Petrobras, distribuidoras e postos têm liberdade para vender os produtos 
aos preços que desejarem.  
 

Responsável por investigar questões concorrenciais, o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) diz que os processos são iniciados a partir de denúncias da 

sociedade.  
 
"Caso haja eventuais denúncias ou indícios de cartelização na formação dos preços 

dos combustíveis, seja por distribuidores ou revendedores, o Cade poderia abrir uma 
investigação para apurar as supostas irregularidades, como já tem sido feito em 

diversos casos", afirmou o órgão, em nota.  
 

Governo avalia proposta de fundo para Banco dos Brics 

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 
O Itamaraty avalia proposta de criação de um fundo de proteção contra a variação do 
câmbio para atrair recursos estrangeiros para a infraestrutura no Brasil.  

 
A ideia, apresentada ao ministro José Serra pela Abdib (associação da indústria de 

base), é que esse fundo seja do New Development Bank (NDB), o banco dos Brics, 
sediado em Xangai, Pequim.  
 

O Ministério das Relações Exteriores considerou boa a proposta, segundo a coluna 
apurou, e estuda a sua dimensão financeira para encaminhá-la aos outros países 

membros, principalmente à China, que é quem mais controla o banco.  
 
Esse hedge cambial é uma das maiores demandas de investidores do exterior.  

 
"O fundo seria positivo para Brasil, África do Sul e Rússia na alocação de recursos e 

também para a China, que diminuiria o seu risco. Ela é aplicadora líquida em 
investimentos em infraestrutura no Brasil,", diz Venilton Tadini, presidente da 
entidade.  

 
O fundo seria capitalizado por aportes de recursos diretos dos países membros dos 

BRICS. Cada país daria como lastro do fundo do NDB menos de 5% das suas reservas, 
remuneradas por títulos públicos dessas economias.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/11/1833693-governo-avalia-proposta-de-fundo-para-banco-dos-brics.shtml


"Esses 5% a menos de reservas internacionais não teriam impacto para o Brasil e 
estimulariam o investimento produtivo no país." 
  

A elevada taxa de juros e as restrições de financiamento do BNDES, dificultam levar 
adiante um programa de investimentos volumosos em novas concessões sem a 

captação de recursos externos.  
 

"E recursos externos para financiamento de longo prazo têm de ter uma segurança 
cambial, daí a necessidade desse fundo", acrescenta ele.  
 

Esse mecanismo poderia ser complementado pelo Fundo Garantidor de Infraestrutura 
e também fazer uma parte dessa proteção cambial, defende o executivo.  

 

Jovens impulsionam alterações só em parte das empresas, dizem 

especialistas 

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 
 

É possível dizer que a geração Y alterou substancialmente as estruturas do mundo 
corporativo?  
A resposta é sim. E não.  

 
Para a maior parte dos especialistas, as mudanças têm ocorrido, mas variam conforme 

a necessidades do mercado e a idade da empresa.  
 
Gestões cada vez mais horizontais e políticas de bem-estar para os funcionários, como 

horários flexíveis, são as principais transformações impulsionadas pela geração.  
 

No caso da plataforma de delivery iFood, isso se manifesta no ambiente de trabalho, 
onde os funcionários têm acesso fácil uns aos outros.  
 

"Não existe a sala dos diretores ou a do gerente", afirma Carla Blanquier, diretora de 
RH da companhia.  

 
Na empresa, criada há apenas cinco anos, a idade média é 29 anos.  
"A gente ouve falar que a geração Y não gosta de trabalhar tanto. Eles têm, sim, um 

engajamento enorme, querem trabalhar bastante e mostram um propósito de crescer. 
A forma é diferente."  

 
Segundo ela, uma empresa da geração Y é mais "acelerada". "Existe uma sensação 
de imediatismo, o que demanda mais liderança. As pessoas não querem ser 

informadas, mas envolvidas."  
 

O iFood nasceu de forma atípica, com um CEO e alguns programadores, sem camadas 
hierárquicas, até chegar ao modelo atual, mais convencional, com coordenação, 

gerência e diretoria. Hoje são cerca de 400 funcionários.  
 
"Antigamente os profissionais faziam carreira, aposentavam-se pelas empresas. Hoje, 

a geração Y quer resultados rápidos. Eles podem até permanecer na companhia, mas 
querem aprender", afirma Leonardo Reis, 33, CEO da Cedro Technologies, empresa 

de soluções de software.  
 
Segundo Isis Borge, gerente de divisões da consultoria Robert Half, uma das principais 

causas de frustração de aspirantes à empresas tradicionais é a demora na tomada de 
decisões.  

 
Outro desafio dessas companhias mais antigas para atrair os jovens é a remuneração 
com base na meritocracia, e não pelo tempo de casa, como costuma ocorrer.  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2016/11/1833463-jovens-impulsionam-alteracoes-so-em-parte-das-empresas-dizem-especialistas.shtml
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De acordo com ela, estruturas horizontais são mais comuns em empresas de baixo 
investimento inicial ou naquelas cujo ativo principal são as pessoas, como companhias 
do setor de serviços.  

 
"Companhias que demandaram bilhões para serem criadas, como do setor de 

infraestrutura, dificilmente vão alterar estruturas que estão dando certo", diz Isis.  
 

Ian Black, CEO da agência de marketing digital New Vegas, questiona a relação entre 
a idade do gestor e o seu caráter inovador. "Não acredito que haja perfil de liderança 
associado a geração", diz Black. "O que acontece é fazer com que a cultura da empresa 

atenda às expectativas de quem lá trabalha."  
 

O professor Joel Dutra, coordenador do programa de estudos em gestão de pessoas 
da FIA (Faculdade Instituto de Administração), afirma que são questões 
comportamentais, como maior equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, a maior 

contribuição da geração Y até agora.  
 

"Não vemos grandes mudanças [sob efeito desses executivos mais jovens], mas ainda 
é cedo", diz. "O que se observa é uma mudança organizacional não por causa da 
geração, mas com base em novas tecnologias e da pressão por competitividade."  
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Diego Borghi, 34, CEO da Ducati do Brasil 

   

NO TRABALHO, NÃO VIVO SEM... um time extraordinário, o que não significa ter 

"outliers" [profissionais "fora de série"], mas equilíbrio de perfis, gêneros e cultura -
"diversidade" talvez seja a palavra mais adequada. É fundamental dinamismo, flexi-

bilidade e a crença de que é possível ultrapassar objetivos  
 
QUANDO A TECNOLOGIA AJUDA? Ela multiplicou de tal forma o tamanho dos 

negócios tradicionais que já a incorporamos na rotina. Os meios de pagamento e a 
comunicação são as formas mais simples de visualizar esse impacto positivo  

 
QUANDO A TECNOLOGIA ATRAPALHA? Quando há falta de disciplina, como no uso 
dos aplicativos mais populares (WhatsApp, Facebook, Instagram)  

 
UM EXECUTIVO QUE ADMIRO: Jorge Paulo Lemann [controlador da AB InBev e 

outras empresas]. Não necessariamente pelo império que construiu com outros 
executivos. Admiro principalmente a capacidade dele de identificar talentos e colocá-
los nos lugares certos. Entender que pessoas fazem toda a diferença é fundamental 

para ter sucesso. 
 

 
 

 
 
 

 
 



NO TRABALHO, NÃO VIVO SEM... um ambiente descontraído e colaborativo. Gosto 
de estar próximo das pessoas da equipe e tê-las entre meus amigos. Além disso, 
preciso de um ambiente desafiador. 

  
QUANDO A TECNOLOGIA AJUDA? No nosso caso, a tecnologia é tudo! Tratamos a 

tecnologia como ferramenta pela qual conseguimos atender melhor nossos clientes. 
Ela nos ajuda a padronizar processos e ganhar escala e velocidade. 

  
QUANDO A TECNOLOGIA ATRAPALHA? 
Não vejo como um problema, mas como solução. Hoje, a grande limitação no processo 

tecnológico são os próprios limites das tecnologias. Nós, como uma plataforma 
"mobile" para solicitação de corridas, acabamos muito dependentes de redes de 

telefonia ou baterias dos celulares. 
  
UM EXECUTIVO QUE ADMIRO: Mark Levy, do AirBnB. Desde a chegada dele à 

empresa, houve uma revolução na forma de lidar com as equipes, procurando garantir 
um ambiente favorável. 

  

Jovens líderes precisam buscar apoio de colegas nas empresas 

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 
 
Um dos maiores desafios da geração Y alcançar cargos de chefia é lidar com os 

subordinados mais velhos.  
 

Enquanto os "millenials" têm pressa para obter resultados, funcionários das gerações 
anteriores tendem a ser ser mais cautelosos.  
 

Para que o impasse não se instale, o jovem gestor deve demonstrar habilidade 
suficiente para garantir o apoio dos colegas de trabalho.  

 
Paulo Fernandes, 37, CEO da Ablab, empresa de marketing digital, diz que a conquista 
do respeito vem menos pela experiência e mais pela capacidade de gestão.  

 
De acordo com ele, ascender a um cargo de chefia não dá automaticamente "acesso 

fácil aos colegas". "É preciso merecer esse espaço de líder", diz Fernandes.  
 

Henrique Garrido, 24, teve de buscar o apoio da equipe em 2015, uma semana depois 
de assumir o cargo de diretor de operações da NeoAssit, empresa de soluções para 
atendimento ao consumidor.  

 
Os sócios tinham viajado, e ele se viu sozinho à frente da organização.  

"Tive de me aproximar para saber quem eram as pessoas e deixar que conhecessem 
minha história. No começo me apavorei, mas foi uma boa sacada porque não tinha 
para onde fugir", diz.  

 
Para o coordenador acadêmico do MBA em gestão estratégica de pessoas da FGV-SP, 

Edmarson Bacelar Mota, é comum que funcionários mais velhos tenham dificuldade de 
receber ordens dos executivos da geração Y.  
 

"O mais jovem tem o desafio de mostrar que está focado no resultado", afirma.  
 

FRUSTRAÇÃO E ANSIEDADE  
O presidente da Sociedade Latino Americana de Coaching, Sulivan França, diz que o 
senso de urgência da geração Y pode não ser bem compreendido por todos. "É preciso 

entender que as coisas não acontecem sempre como se quer. Essa geração não tem 
muita habilidade para lidar com frustrações."  
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Garrido, que abriu uma empresa quando tinha apenas 17 anos, admite que sua 
geração é ansiosa.  
 

"Vejo uma galera muito nova que se frustra porque o trabalho não está tão divertido 
e aí pede para trocar. Em um ano, foram três empregos e nenhuma experiência", 

afirma o jovem executivo.  
 

Já o consultor Rogério Chér, professor da FGV-SP e mentor da Endeavor, encara essa 
ansiedade de uma forma mais positiva. Para ele, a pressa e a ambição dos "millenials" 
não são necessariamente um problema.  

 
"Essa geração não está interessada na busca da felicidade, mas na felicidade da busca. 

Quem disse que trabalho não pode ser divertido?"  
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Henrique Garrido, 24, diretor de operações da NeoAssist 

   

NO TRABALHO, NÃO VIVO SEM... liberdade, um ambiente de trabalho mais aberto  
QUANDO A TECNOLOGIA AJUDA? 

Quando consegue levar ao ganho de produtividade e de tempo. 
  

QUANDO A TECNOLOGIA ATRAPALHA? 
Ao tirar o foco durante a finalização de algum trabalho. 
  

UM EXECUTIVO QUE ADMIRO: Pode ser dois? Admiro o Daniel Levy, diretor de 
negócios da Natura nas regiões Sul e Sudeste, e Ricardo Vontobel, presidente da 

Vonpar [fabricante licenciado dos produtos Coca-Cola e distribuidora de outras 
bebidas, além de produtora de alimentos]. 
  

Empresas apostam na informalidade para manter jovem executivo engajado 

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 

 
Bruno Adesso, 29, entrou na Ambev como trainee em 2011. De lá pra cá, já recebeu 

seis promoções e mudou-se de cidade cinco vezes.  
 
Hoje, é gerente de projetos da marca Do Bem, adquirida em abril deste ano pela 

multinacional, e vive no Rio.  
 

"Somos famintos por informação, curiosos, não vejo a minha geração esperando cinco 
anos para mudar de função no trabalho, como ocorria no passado", afirma Adesso, 
cuja carreira intensa reflete os anseios da geração Y. "Não vejo algo melhor do que 

me tirar da zona de conforto", acrescenta.  
 

Para manter o engajamento de executivos mais jovens, as empresas têm modificado 
condutas, dando mais liberdade aos profissionais.  
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"Eles querem retorno constante da chefia e um ambiente mais informal", diz Priscila 
Waléria, gerente de recrutamento e seleção da Ambev, onde a idade média dos 
gerentes é de 34 anos.  

 
Em busca de comprometimento, a empresa também aposta na meritocracia, outra 

bandeira dos profissionais da geração. Em geral, os cargos de liderança são ocupados 
por internos. "O funcionário precisa saber que tem espaço para crescer. Se trago 

pessoas de fora, não reforço esse ponto", explica Waléria.  
 
A busca por motivação é outra característica que chama a atenção dos empresários. 

"É uma mudança de jogo profunda. O profissional da geração Y fica na empresa 
enquanto faz sentido para ele, então o CEO precisa mudar o modelo para conseguir 

que ele deixe seu legado", diz Cláudio Emanuel de Menezes, 65, fundador e presidente 
da Disoft há 32 anos.  
 

Com 70% do quadro formado por profissionais da geração Y, a empresa de tecnologia 
aboliu departamentos e cargos e tem negociado o salário de cada profissional 

individualmente.  
 
Essa dinâmica casa com o espírito empreendedor dos profissionais dessa geração. "Os 

jovens gerentes dirigem os negócios com entusiasmo e têm senso de dono", observa 
Andrea Clemente, diretora sênior da Whirlpool Latin America, em que mais da metade 

dos colaboradores nasceu depois de 1980.  
 
De olho nisso, a empresa permite carreiras em que o funcionário possa migrar para 

outras áreas de acordo com competências e potenciais e estimula feedbacks informais 
da chefia. A conversa sobre valores e objetivos é direta desde o processo seletivo.  

 
Essa transparência nas relações também é valorizada na PepsiCo., onde cada 
profissional deve discutir a carreira com o gestor e o plano de crescimento é baseado 

na entrega de resultados. "Isso independe de o profissional estar sentado na cadeira 
o tempo todo", diz Lilian Green, líder da área de Team Management da empresa.  

 
A multinacional de alimentos, que tem 35% dos seus funcionários como parte da 
geração Y, tem jornada de trabalho flexível e um dia de home-office para os líderes.  

 
"Esse jovem quer mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, valoriza a autonomia 

e o cuidado com o ambiente, deixando de usar o carro para ir ao trabalho por um dia", 
afirma Green.   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
NO TRABALHO, NÃO VIVO SEM... pessoas. Gosto de conversar e trocar ideias antes 

de chegar a uma conclusão  
 
QUANDO A TECNOLOGIA AJUDA? Ajuda em tudo, especialmente nos dados que 

dão suporte ao setor de vendas, que é a minha área. Neste caso, a tecnologia contribui 
da negociação à execução de um projeto  

 
QUANDO A TECNOLOGIA ATRAPALHA? Quando vira distração. A geração Y faz tudo 
muito rápido, mas tem de trabalhar mais o foco ao executar um trabalho mais 

complexo  



UM EXECUTIVO QUE ADMIRO: Abílio Diniz, presidente do Conselho da BRF, por sua 
disciplina na vida profissional e no pessoal, com a prática constante de esportes  
 

Conflitos entre gerações nas empresas geram perda de 12%, diz pesquisa  

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 
 
Conflitos entre colaboradores de gerações diferentes têm causado impacto na 

produtividade das empresas, de acordo com uma pesquisa da consultoria norte-
americana VitalSmarts.  

 
Um em cada três (35%) dos 1.348 executivos de companhias globais pesquisados 
afirmaram que, pelo menos cinco horas de trabalho por semana são desperdiçadas em 

razão de diferenças de pensamento, que envolvem faixas etárias distintas.  
O estudo concluiu que esse tempo gasto representa uma perda de 12% no 

faturamento dos negócios.  
 
"Esse impacto acontece porque a maioria das empresas ainda é comandada por 'baby 

boomers' [com idades entre 45 e 65 anos]. Essa geração é apegada ao cargo e ao 
poder, o que bate de frente com os da Y [nascidos entre 1980 e 1995]", diz Josmar 

Arrais, sócio-diretor da filial brasileira da VitalSmarts.  
 
O choque geracional está no fato de os jovens reivindicarem mais, afirma João 

Brandão, 72, especialista em estruturas organizacionais da Fundação Getúlio Vargas.  
"Eles reclamam mais e transitam melhor entre o trabalho e a família. A minha geração 

era muito obediente e achava que a empresa representava tudo", diz Brandão.  
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A executiva Chieko Aoki  

 

'PILOTO'  
Um desafio recente na Estante Virtual, plataforma on-line que vende livros usados, foi 

atender a um pedido inusitado de uma funcionária, uma designer de 30 anos: ela 
propôs fazer home-office todos os dias.  
 

"É uma situação que não tem amparo nem na legislação trabalhista. Mas aceitamos a 
demanda dela e estamos fazendo um 'piloto'. Não queremos que ela saia", afirma o 

CEO Richard Svartman.  
 
Permitir que um gerente de 32 anos assumisse o comando de um hotel de grande 

porte, com 330 quartos, em São Paulo, gerou um conflito, diz Chieko Aoki, 67, 
fundadora da rede hoteleira Blue Tree.  

 
"Eu falei para o chefe direto dele que aquela indicação colocaria a sua reputação em 
risco. Não acreditava que um jovem na primeira gerência daria conta de uma operação 

como aquela, ainda mais nessa crise financeira", afirma.  
 

"Mas ele tem dado conta do recado", completa Aoki, que lidera 1.500 funcionários, 
70% deles na geração Y.  
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Mais informados e bem preparados. É assim que Vanessa Lobato, 47, vice-presidente 
de RH do Santander no Brasil, vê os profissionais da geração Y. Ela só acha que sobra 
um pouco de soberba.  

 
"Eles pensam que dominam tudo, mas quando a gente coloca um desafio grande na 

mão deles para testá-los vemos que não é bem assim."  
 

Ainda segundo ela, a fronteira que separa os mais experientes dos mais novos é a 
percepção sobre a carreira. "Um jovem executivo pode negar uma promoção por 
razões pessoais. Os mais velhos nunca recusarão."  

 
A geração Y é disruptiva, explica a psicóloga Ágatha Alves, que comanda a área de 

desenvolvimento e gestão da consultoria Aon. "São profissionais que têm mais anseios 
pessoais sobrepondo os corporativos. Se eles não estão felizes, saem da empresa."  
 

Por isso, diz Svartman, da Estante Virtual, não se pode submeter um "Y" a um trabalho 
"baunilha". "Sem sabor, com longas jornadas e sem desafios claros", ensina.  

 
E o que também não se pode, segundo especialistas, é fazer de conta que os conflitos 
no ambiente de trabalho não existem. Para 80% dos executivos que responderam ao 

levantamento da VitalSmarts, as companhias não contam com programas para lidar 
com o problema.  

 
"É o mais velho que precisa se reeducar para estabelecer um canal de ligação com o 
mais jovem. Mas é a empresa que precisa estruturar isso", diz Brandão, da FGV.  
*  

RAIO-X 

CHIEKO AOKI, 67  
FORMAÇÃO 
Cursou direito na USP; tem ainda formação na área de administração hoteleira, pela 

Cornell University, nos EUA  
CARREIRA 

Executiva desde 1982. É fundadora e CEO da rede Blue Tree, na qual administra 24 
hotéis em 19 Estados. Ainda é membro de várias entidades do setor, como a Academia 
Brasileira de Eventos. 

  

Ao atingir liderança, executivos da geração Y prezam autonomia  

21/11/2016 – Folha de S. Paulo 
 

Forte ligação com as novas tecnologias, valorização da autonomia e uma razoável 
tolerância ao erro.  

São essas algumas das principais características da chamada geração Y, formada por 
profissionais nascidos entre 1980 e 1995.  
 

A avaliação é das professoras Bete Adami, da PUC-SP, e Maria Ester Pires da Cruz, do 
Insper, ambas especialistas na geração Y, também conhecida como "millenial".  

 
Para compor o retrato desse grupo, tema desta edição especial, elas partem da 
comparação com as gerações anteriores: a X, nascida entre 1965 e 1980, e os 

conhecidos como "baby boomers", entre 1945 e 1965.  
 

Os jovens Y são fruto de um ambiente econômico global mais estável e de alto 
desenvolvimento tecnológico, afirma Eline Kullock, consultora e especialista em RH. 
Em geral, eles tiveram mais acesso à educação formal, especialmente o ensino 

superior, do que seus pais.  
 

"O principal fator de motivação deixou de ser se especializar e subir na carreira logo, 
mas ter equilíbrio entre vida e trabalho", diz Adami.  
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Ao contrário dos profissionais mais velhos, que tendem a separar as esferas pessoal e 
profissional, para a geração Y esses dois lados costumam se embaralhar.  
 

Essa característica também representa um incentivo ao trabalho com horários flexíveis 
e aos turnos remotos.  

 
Com os Y cada vez mais presentes na gestão, essa flexibilidade tende a aumentar: 

nas empresas, o foco deixa de ser as horas trabalhadas. Agora, o que mais vale é o 
resultado, ou a "entrega".  
 

A gerente de marketing da Microsoft Marina Bavaresco, 27, preza a autonomia ao gerir 
sua equipe, de 13 pessoas. Ela diz não observar a entrada e saída dos funcionários e 

permitir que resolvam questões pessoais no trabalho.  
 
"Eu funciono melhor à noite e respeito esse tipo de diferença", afirma a gerente.  

 
A valorização da autonomia também cria uma tolerância maior ao erro, uma vez que 

os funcionários são estimulados a encontrar sozinhos suas próprias soluções.  
 
"Achar respostas inovadoras passa pela tentativa e pelo erro, que deve ser tolerado", 

diz o empresário Tallis Gomes, 29, CEO do aplicativo de beleza Singu.  
 

Com a ascensão da "geração do compartilhamento", como definiu o especialista 
britânico Adam Henderson, a estrutura de comando vai se tornando mais colaborativa. 
"Esses jovens veem a cooperação como norma e um gestor controlador como alguém 

datado, irrelevante", afirma Henderson.  
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Tallis Gomes, 29, CEO do aplicativo de beleza Singu  

 
NO TRABALHO NÃO VIVO SEM... gente boa. Gosto de escolher com muito cuidado 

as pessoas com quem trabalho e garantir que posso deixá-las soltas para alcançar os 
resultados combinados. Para ter sucesso, é indispensável não ser acomodado e estar 
disposto a sair o tempo todo de sua zona de conforto  

 
QUANDO A TECNOLOGIA AJUDA? 

O tempo todo. Para qualquer empresa, seja multinacional ou empreendimento 
pequeno, é preciso conhecer ferramentas que ajudam na gestão e tornam o trabalho 
mais eficaz  

QUANDO A TECNOLOGIA ATRAPALHA? 
Quando vira um objeto de distração. Um exemplo é quando o profissional passa tempo 

demais em redes sociais ou aplicativos de mensagem  
 

UM EXECUTIVO QUE ADMIRO: Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. 
 
 

 
  



Nova versão chega por R$ 69.990 e deve responder por 75% das vendas do 

SUV 

21/11/2016 – Automotive Business 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O utilitário esportivo JAC T5 agora é vendido também com câmbio automático CVT. O 
modelo chega com preço promocional de R$ 69.990, R$ 1 mil a mais que o valor de 
lançamento da versão topo de linha manual, apresentada em fevereiro.  

 
Completo como em regra são os carros da JAC, o SUV traz controles de tração e 

estabilidade, ar-condicionado digital, central multimídia com, mirror link, Bluetooth e 
uma grande tela de oito polegadas sensível ao toque. O motor é o mesmo 1.5 flex da 
versão manual, com até 127 cavalos quando abastecido com etanol.  

 
“A nova versão vai responder por 75% das vendas do T5”, afirma o presidente da JAC 

Motors do Brasil, Sérgio Habib. Um levantamento feito pelo executivo mostra que as 
vendas de concorrentes do T5 se concentram nas versões automáticas: Citroën 
Aircross, 61,6%; Honda HR-V, 99%; Jeep Renegade, 83,3%; Ford EcoSport, 59,3%; 

Nissan Kicks, 100%; Peugeot 2008, 82,6%. 
 

A transmissão CVT adotada pelo T5 tem projeto belga, mas é montada na China. Conta 
com função Sport, que simula seis marchas e permite trocas sequenciais na alavanca 
de mudanças. Também tem um recurso ativado por um botão que ajuda a impedir a 

patinagem das rodas em piso com neve ou muito escorregadio. Faltaram só as 
borboletas para trocas de marcha atrás do volante.  
 

 
Banco traseiro bipartido aumenta versatilidade do T5. Transmissão CVT tem 
alavanca de mudanças parecida com a de um câmbio automático 

convencional. Função Sport permite trocas manuais e simula seis marchas. 
Central multimídia tem tela de oito polegadas sensível ao toque com mirror 

link e Bluetooth. 
 
Quando o T5 foi apresentado com a caixa manual no primeiro bimestre, a expectativa 

da empresa naquela época era emplacar 2,5 mil unidades em 2016, mas até outubro 
somente 651 unidades haviam sido licenciadas. A retração nas vendas forçou Habib a 

congelar também o plano de montagem local do modelo e não há nem mesmo um 
novo prazo:  
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“Não dá para dizer quando. O mercado piorou muito. Havia expectativa de reação no 
segundo semestre, que não ocorreu”, diz Habib, referindo-se à baixa média diária de 
emplacamentos, abaixo de 8 mil unidades.  

 
Em vez de começar a construir uma planta própria em Camaçari (BA), a JAC alugou 

um galpão e apenas uma reação nas vendas poderá ditar o início da produção.  
 

AGRADOU DE MODO GERAL  
 
O câmbio automático CVT deu outra pegada ao JAC T5 pelo conforto que propicia e 

também pela possibilidade de trocar marchas na alavanca. É mais sossego para quem 
dirige na cidade ou na estrada. O desempenho ainda é um tanto limitado por causa da 

baixa cilindrada (1.499 cc) e porque o torque máximo (15,7 kgf.m) surge só a 4 mil 
rpm, mas quando o câmbio é utilizado na função Sport e com as trocas manuais se 
consegue alguma agilidade.  

 
Segundo a JAC, o T5 automático CVT acelera de zero a 100 km/h em 12,3 segundos 

e atinge 192 km/h de velocidade máxima (a versão manual vai de zero a 100 km/h 
em 10,8 km/h e chega a 194 km/h de máxima).  
 

Andando a 120 km/h em sexta marcha o motor gira relativamente tranquilo a 3 mil 
rpm. Para acordá-lo de verdade em ultrapassagens é preciso reduzir uma ou duas 

marchas e esticá-lo a pelo menos 5 mil rpm.  
 
Segundo a JAC, o porta-malas carrega 600 litros de bagagem, mas ele parece menor 

que o dos Renault Duster 4x2, com 475 litros. O espaço para as pernas no banco 
traseiro é bom e há cinto de segurança de três pontos para todo o mundo. O 

acabamento agrada de maneira geral. Um dos motivos de o carro ser bem resolvido e 
maduro é seu bom volume de produção. 
 

 
Porta-malas é até generoso, mas parece ter menos do que os 600 litros 

informados pela JAC. Espaço no banco traseiro surpreende e tem Isofix para 
duas cadeirinhas. 

 
Somente na China foram vendidas 150,3 mil unidades do T5 de janeiro a outubro, um 
número maior do que a soma de todos os Honda e Nissan emplacados no Brasil no 

mesmo período.  
 

BOA OPÇÃO ENTRE OS SUVS PEQUENOS  
A versão automática CVT torna o JAC T5 uma escolha acertada em sua faixa de preço 
por tudo aquilo que oferece. Além dos itens citados no início da reportagem, o carro 

tem controlador automático de velocidade, câmera de ré, rodas de liga leve de 16 
polegadas, vidros, travas e retrovisores com acionamento elétrico, assistente de 

partida em rampa e distribuição eletrônica da força de frenagem. 
 
O SUV traz ainda sistema Isofix para prender duas cadeirinhas infantis no banco 

traseiro, sensor de estacionamento, abertura interna do bocal do tanque de 
combustível, direção com assistência elétrica, faróis de neblina, computador de bordo 

com hodômetro parcial, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média 
e tempo de viagem, faróis com regulagem elétrica de altura, banco traseiro bipartido 
60/40 e banco do motorista com ajuste de altura. A garantia é de seis anos.  



Caixa vai às concessionárias oferecer condições especiais de financiamentos 

21/11/2016 – Automotive Business 
 

Em mais uma parceria com a Anfavea e a Fenabrave, a Caixa, juntamente com o 

Banco PAN, realizará de 21 a 26 de novembro a 11ª edição do Salão Auto Caixa, ação 
para oferecer condições diferenciadas para o financiamento de veículos. Em 
comunicado, a instituição informa que seus gerentes e os operadores do Banco PAN 

atenderão diretamente nas centenas de concessionárias participantes em todo o País, 
incluindo o Distrito Federal.  

 
Entre as condições, o banco diz que o cliente poderá financiar até 90% do valor do 
veículo com taxas a partir de 1,24% ao mês, índice menor que a média dos bancos de 

montadoras, que em setembro tiveram média de 1,77% a.m., enquanto outros bancos 
de varejo ofereceram taxa média de 1,95% a.m. 

 
 
Segundo a Caixa, os planos de financiamentos poderão ter prazo de até 60 meses e 

ainda haverá possibilidade de contratar com carência de 120 dias para o pagamento 
da primeira parcela. A Caixa também vai oferecer panos de seguro para os clientes. 

 
A lista de concessionárias participantes do Salão Auto Caixa está disponível no 
www.salaoautocaixa.com.br. 

 

Renault enfrenta investigação criminal por causa de emissões 

21/11/2016 – Automotive Business 
 

Autoridades francesas levantaram a possibilidade de que a Renault também tenha 
vendido carros equipados com motores diesel que não cumprem a legislação de 

emissões europeia. Agência de combate a fraudes do país enviou à justiça documentos 
que resultaram em uma investigação criminal do caso.  
 

O material inclui buscas em fábricas da montadora, entrevistas com representantes 
da companhia e o resultado de testes independentes que indicam discrepâncias entre 

os dados oficiais e as medições em situações reais de condução. Em comunicado, a 
fabricante de carros assegura que seus produtos cumprem a legislação europeia.  
 

Após o dieselgate, autoridades europeias começaram uma série de testes para verificar 
se as empresas cumpriam a legislação de emissões. Foi nesse processo que a suposta 

irregularidade foi encontrada em modelos da Renault. Há uma exceção nas normas da 
região que permite que o sistema de pós-tratamento de gases EGR presente nos 
motores diesel modernos seja desligado em alguns momentos para proteger o motor.  

 
A tecnologia, combinada com o uso de turbocompressores, causa aquecimento 

excessivo e, portanto, tem autorização para ser desligada por um momento quando o 
propulsor atinge certa temperatura.  
 

O recurso, no entanto, só pode ser utilizado quando há risco para o motor. Dessa 
forma, diferentemente do que fez a Volkswagen, que instalou software para 

reconhecer quando o carro está em teste e reduzir o nível de emissões apenas nestes 
casos, a Renault pode estar abusando desta brecha na lei.  
 

FIAT CHRYSLER TAMBÉM ESTÁ NA MIRA  
 

A Renault é a primeira montadora a enfrentar investigação criminal na França por 
causa de irregularidades em motores diesel. Ainda assim, há outras empresas na mira 
das autoridades. A Fiat Chrysler sofre acusação de vender no país carros que superam 

em 14 vezes o limite de emissões permitido. O caso está sendo apurado pelas 
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autoridades. A Opel também já precisou se explicar por causa de problema 
semelhante. 
 

Scania abre no Brasil sua maior concessionária do mundo 

21/11/2016 – Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

A Scania amplia sua rede de concessionárias no Brasil com mais uma unidade, desta 
vez em Caxias do Sul (RS), com a nova sede do Grupo Brasdiesel, que investiu R$ 50 

milhões. Seria mais uma revenda comum não fosse pelo fato de seus 50 mil metros 
quadrados de terreno, sendo 16 mil metros quadrados de área construída, o que a faz 
ser a maior concessionária da marca no mundo. A nova sede também marca o início 

dos festejos de 60 anos do grupo gaúcho, o primeiro concessionário da marca no País. 
 

A nova oficina tem capacidade para atender 30 caminhões implementados (de diversos 
tamanhos) ou 90 cavalos mecânicos, enquanto a reformadora pode receber 15 
caminhões ao mesmo tempo para reparos.  

 
“São 60 anos de grandes conquistas para as duas empresas, que ajudaram a escrever 

a história do transporte no Brasil. Desde o primeiro caminhão até hoje, com a 
qualidade reconhecida no atendimento ao cliente e nos serviços, a Brasdiesel tem 
demonstrado competência, seriedade e profissionalismo em tudo o que faz”, afirma 

Roberto Barral, diretor-geral da Scania no Brasil.  
 

“Muito mais do que ter a maior concessionária Scania no mundo, esse feito comprova 
o compromisso da Brasdiesel em disponibilizar soluções de acordo com a necessidade 

de cada transportador. Nosso foco maior é o cliente, que ganhará muito mais em 
eficiência”, completou. 
 

“A inauguração da nova matriz é a solução para atender às necessidades dos nossos 
clientes. O jeito de transportar vem mudando, e temos de participar dessa evolução. 

Os veículos passaram por inúmeras transformações, até de aumento no comprimento 
e altura. Até os anos 1990, a maioria dos caminhões pesados media 18,15 metros. 
Nos últimos anos, foram surgindo os bitrens e rodotrens de 30 metros. Por isso, as 

instalações precisam ser mais personalizadas”, disse Itamar Zanette, diretor da 
Brasdiesel.  

 
Para comemorar os 60 anos do grupo, a unidade venderá uma série especial de 60 
caminhões Streamline Highline na cor exclusiva amarelo-ouro, com opções de motores 

de 400, 440 ou 480 cv e nas versões 4x2, 6x2 ou 6x4.  
 

O grupo planeja abrir ainda mais duas filiais no estado, uma em Vacaria e outra em 
Passo Fundo, o que a leva a um total de seis revendas, incluindo a nova matriz e as 
de Ijuí, Lajeado e Garibaldi. Com esta expansão, o grupo passa a ter cobertura em 

356 cidades.  
 

SERVIÇOS RENOVADOS 
A nova concessionária surpreende pela sua capacidade de serviços. Concebida para 
ser sustentável, a unidade está equipada com um reservatório com capacidade de 350 

mil litros para uso e reúso de água coletada da chuva.  
 

Toda a iluminação é em LED e há pontos de iluminação natural. A empresa investiu 
em aquecimento solar da água utilizada em lavatórios e rampas de lavagem de peças 
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e veículos, além do novo evaporador de vácuo, capaz de tratar por dia 
aproximadamente 2 mil litros de água com óleos, graxas e outros contaminantes 
fósseis, com reaproveitamento que chega a 95%. 

 
“Investimos pesado em tecnologia e maquinário. Agora temos um sistema de 

lubrificação por alimentação aérea e controle digital, permitindo a troca de cada tipo 
de óleo na quantidade exata indicada pelo fabricante, sem desperdício ou sujeira”, diz 

Zanette.  
 
A unidade também possui pontes rolantes com capacidade para 5 toneladas de carga 

e ganhou novas cabines de pintura. Igualmente, a unidade recebeu um laboratório de 
tintas, onde é possível preparar a cor específica de cada pigmento com ajuste para 

cada veículo, resultando em 110 mil cores. 
 

Anip indica Klaus Curt Muller como seu novo presidente 

21/11/2016 – Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, a Anip, nomeia Klaus Curt Muller 
como seu novo presidente no lugar de Alberto Mayer. A entidade que representa onze 
abricantes de pneus no Brasil não determina prazo limite para permanência no cargo. 

 
Muller possui vasta experiência na indústria e entidades de classe: antes de assumir 

a presidência da Anip, ele foi responsável pela diretoria de relações internacionais da 
Associação de Indústrias de Máquinas – Abimaq - onde permaneceu nos últimos 11 
anos. Um de seus trabalhos de destaque foi a condução do projeto Brazil Machinery 

Solutions junto com a Agência de Promoção das Exportações, a Apex. 
 

Antes disso, registra atuação na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 
Fiesp -, na qual foi diretor do departamento de relações internacionais e comércio 

exterior (Derex) e conselheiro do Coscex, Conselho Superior de Comércio Exterior.  
 
Formado em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior pela 

Universidade Metodista de São Paulo, possui MBA pela FIA-USP. 
 

Ferrovias: antecipar concessões trará 32 bi em investimentos 

21/11/2016 – Usinagem Brasil 

 
 

 

 
 

 
 

De 1997, quando tiveram início as concessões das ferrovias no País, a 2015, as 

concessionárias do setor de transporte ferroviário de cargas investiram cerca de R$ 
50 bilhões. Para os próximos 10 anos, essas empresas pretendem investir outros R$ 

32 bilhões.  
 

Porém, com o objetivo de obter maior segurança jurídica para realizar estes 

investimentos, as concessionárias querem que o governo antecipe a renovação das 
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concessões - que têm prazo de 30 anos. O governo parece disposto a atender a 
solicitação: a primeira audiência pública para discutir a renovação da concessão da 
malha ferroviária paulista operada pela Rumo (ex-ALL) foi marcada para a segunda 

quinzena de dezembro, segundo anúncio feito pela ANTT - Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, durante a NT Expo 2016, realizada no início de novembro em 

São Paulo. 
 

Para Vicente Abate, presidente da Abifer - Associação Brasileira da Indústria 
Ferroviária, é de fundamental importância para o setor que esta antecipação seja 
realizada. O dirigente lembra que as concessionárias são as principais responsáveis 

pelo ressurgimento da indústria ferroviária brasileira.  
 

“Essa medida vai destravar os investimentos”, afirma Abate, destacando que as 
indústrias de material ferroviário estão preocupadas com 2017. “Nos últimos dez anos, 
nosso setor tem crescido continuamente, inclusive nos últimos anos quando os demais 

setores industriais enfrentaram retração”. 
 

Em 2014 e 2015, a indústria nacional produziu cerca de 4.700 vagões de carga. Este 
ano, o volume deve cair para 4 mil, o que Abate considera uma acomodação natural - 
afinal, foram dois anos de patamares elevados.  

 
“O que nos preocupa é o próximo ano, quando - sem a antecipação das concessões - 

esse volume pode cair para 1.500 ou 2 mil vagões, volume insuficiente para manter 
os empregos do setor”, afirma, ressaltando que hoje a indústria de material ferroviário 
emprega mais de 20 mil pessoas. 
 

Caso a primeira audiência seja realizada na data informada pela ANTT e a 

“repactuação” das concessões tenha o curso normal, Abate acredita que a primeira 
antecipação seja concluída ainda no primeiro trimestre de 2016. Esse fato, acredita, 
já poderia elevar a expectativa de produção de vagões para algo entre 3 mil e 3.500 

em 2017. Em sua avaliação, a repactuação pode inclusive destravar a construção do 
anel ferroviário em São Paulo. 
 

Abate se mostra otimista com as perspectivas futuras do setor. Ele lembra que, dos 
34 projetos do PPI (Programa de Parcerias para Investimentos), de concessões para a 

iniciativa privada, anunciado em setembro passado, três são ferroviários: Ferrogrão, 
Norte-Sul (trechos) e Fiol (trechos). A publicação dos editais está prevista para o 

primeiro semestre de 2017. Esses três projetos irão acrescentar mais de 3 mil km à 
malha ferroviária atual. 
 

O presidente da Abifer tem boa expectativa também no segmento de vagões para 
passageiros, em especial com as linhas de metrô em São Paulo. E ainda com a 

possibilidade de aprovação do Plano de Renovação de Frota do setor que hoje ainda 
conta com vagões com mais de 40 anos de operação. “A aprovação desse plano abriria 

vagas para mais 2 mil funcionários”, afirma. 
 

 
 



GM planeja instalar 2ª fábrica de motores em SC 

21/11/2016 – Usinagem Brasil 

 
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 informação foi publicada pelo jornal “A Notícia”, de Joinville, que acrescenta que a 

nova unidade terá capacidade para produzir 280 mil motores por ano. A assessoria de 
imprensa da GM não confirmou as informações. 
 

De acordo com o jornal catarinense, a montadora planeja concluir as obras 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”, escreve o 

repórter Claudio Loetz. 
 

Na matéria, o jornalista lembra que, quando começou as operações da primeira 

unidade em Joinville, a GM já havia anunciado uma segunda fábrica, que iria produzir 
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”, 
informa Loetz, lembrando que a fábrica que já está em funcionamento na cidade 

recebeu investimento de R$ 350 milhões e que, em 2012, a previsão de investimentos 
na segunda unidade, a de transmissões, era de R$ 710 milhões. (Fonte: A 
Notícia/Claudio Loetz) 
 

Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias sobe 20% 

21/11/2016 – Usinagem Brasil 
 

 
 

Se há um setor que parece estar se descolando da crise que afeta a indústria brasileira, 
este é o de máquinas agrícolas e rodoviárias. De acordo com o mais recente balanço 
divulgado pela Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores, desde abril, a produção está em ritmo crescente, superando os meses 
anteriores e, na maioria deles, superando também o mês correspondente do ano 

anterior. 
 

Em outubro, por exemplo, a produção de máquinas agrícolas e rodoviárias foi 19,9% 
superior à registrada em setembro (6,1 mil unidades contra 5,1 mil) e 27% maior que 
as 4,8 mil unidades fabricadas em outubro de 2015. No acumulado de janeiro a 

outubro, porém, o total de máquinas fabricadas ainda é inferior em 16,9% ao 
produzido no mesmo período de 2015: 42 mil unidades este ano contra 50,5 mil no 

ano passado.  
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Já as vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias em outubro ficaram estáveis em 
relação a setembro: 4,8 mil unidades. O resultado é 28,4% superior ao apurado em 
outubro de 2015, quando foram comercializadas 3,8 mil unidades. No acumulado do 

ano, as 35,2 mil unidades vendidas este ano representam retração de 13,2% na 
comparação com as 40,5 mil do ano passado.  
 

As exportações também estão em queda na comparação com 2015. Em 2016, já foram 

embarcadas 7,8 mil unidades, 7% abaixo das 8,4 mil exportados no mesmo período 
do ano anterior. 
 

Financiamento - Segundo a Anfavea, o volume de financiamentos está em volume 
inferior ao de outros anos.  

 
Em outubro, os financiamentos representaram apenas 51,7% das vendas de veículos. 
Setores ligados à produção de caminhões e maquinário agrícola também querem 

mudanças na distribuição das linhas de financiamento. 
 

 “Temos uma expectativa de crescimento forte com o agronegócio. Nossa preocupação 
é com o financiamento. Buscamos uma alocação de crédito mais adequada ao 
momento atual”, afirma Ana Helena de Andrade, vice-presidente da Anfavea. (Veja 

reportagem nesta edição sobre o aumento de recursos para o Moderfrota). 
 

 
 

Governo ampliará em 50% recursos para o Moderfrota 

21/11/2016 – Usinagem Brasil 
 
Até o final deste mês o governo deve anunciar a ampliação em mais R$ 2,5 bilhões os 

recursos do Moderfrota, programa de financiamento de máquinas agrícolas. A 
informação foi dada pelo ministro interino do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), Eumar Novacki, em reunião na Faesp - Federação da 
Agricultura do Estado de São Paulo, na semana passada. 
 

O ministro interino explicou que os novos recursos serão remanejados de outros 
programas de crédito rural para o Moderfrota.  

 
O Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017 destinou R$ 5,4 bilhões para a compra de 

máquinas e de equipamentos, mas o montante se mostrou insuficiente para atender 
a demanda do setor. Somente nos três primeiros meses do plano, os produtores já 
contraíram financiamentos que representam quase 60% do total destinado ao 

Moderfrota.  
 

“Ao analisarmos a execução do Plano Agrícola e Pecuário de anos anteriores, 
percebemos que, muitas vezes, havia disponibilidade de crédito, mas o produtor não 
conseguia acessá-lo”, assinalou Novacki. “Queremos facilitar o acesso e estimular o 

crescimento da produção rural”. 
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Câmbio dá alívio às empresas no 3º tri, mas resultados decepcionam  

21/11/2016 – G1 

 
O fraco resultado das empresas brasileiras no terceiro trimestre indica que a espera 

por uma recuperação econômica pode se esticar até 2017, apesar de alguns setores 
reportarem lucros sólidos devido à queda do custo da dívida e ao câmbio mais estável. 
O principal índice de ações da Bovespa avançou quase 40% em 2016, muito embora 

o país atravesse a pior recessão desde 1930. Investidores receberam bem a agenda 
de reformas fiscais do novo governo de Michel Temer e preparam-se para a retomada 

da economia. 
 
Mesmo que a volta da confiança do investidor tenha reduzido o custo de financiamento 

de muitas companhias, ajudando-as a entregar resultados, a temporada de balanços 
encerrada nesta semana sugere que o otimismo ainda não se traduziu em mais 

atividade econômica. 
 
A receita de empresas fora do setor financeiro listadas no Ibovespa nos três primeiros 

trimestres de 2016 não acompanhou o ritmo da inflação anual, conforme análise feita 
pela Reuters com base em documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). 
 
Cerca de metade das companhias anunciaram lucro líquido mais forte, ajudadas na 

maioria dos casos pela redução de despesas financeiras com custos de hedge e 
financiamento mais barato e por venda de ativos. 

 
Mas a eleição do magnata Donald Trump à presidência dos Estados Unidos na semana 
passada coloca em xeque a conjuntura que favoreceu o desempenho financeiro das 

empresas nos últimos meses. O real se desvalorizou 8% em relação ao dólar nas 
últimas sete sessões, com a vitória de Trump trazendo turbulências aos mercados da 

América Latina e reforçando apostas em uma elevação da taxa de juro dos EUA em 
breve. 
 

Se confirmadas as expectativas, as companhias brasileiras podem não mais encontrar 
sustentação no custo mais baixo da dívida e das operações de hedge. 

 
"A retomada até agora tem sido realmente influenciada pelo câmbio e pelo custo mais 

baixo de financiamento", afirmou Andrew Campbell, diretor de estratégia em ações do 
Credit Suisse. "Mas para ter uma tendência mais sustentável ou estabelecer uma plena 
recuperação são necessárias contribuições de mais setores da economia", completou. 

A redução dos custos de financiamento ajudou companhias de energia elétrica como 
a Energias do Brasil e operadoras de logística como a Ecorodovias a mais que dobrar 

seus resultados líquidos, apesar da estagnação da demanda no último trimestre. 
 
Exportadoras de commodities, desde a produtora de celulose Fibria até a mineradora 

Vale, também reverteram prejuízos de um ano atrás e reportaram resultado líquido 
positivo no terceiro trimestre de 2016, ajudadas pelo efeito do câmbio sobre a dívida. 

 
Fraca demanda doméstica 
Com a economia ainda fraca, a receita do terceiro trimestre de companhias 

monitoradas por analistas do BTG Pactual, exceto Vale e Petrobras, ficou 0,4% abaixo 
da média das expectativas. 

 
Já o lucro líquido, em parte por causa dos menores custos de financeiros, veio 6,7% 
superior às previsões, conforme relatório. 

 
Em setores mais sensíveis à demanda dos consumidores, contudo, a queda foi muito 

dramática para ser compensada pelo custo mais baixo da dívida. 
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O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, divulgou que mais que dobrou o prejuízo do 
terceiro trimestre sobre um ano antes, com a empresa recorrendo a descontos mais 
acentuados para atrair clientes às lojas. Já a Lojas Renner, que nos últimos anos foi 

destaque entre as varejistas de vestuário, reportou a primeira queda anual das vendas 
desde 2009. 

 
Entre as processadoras de carnes, BRF e JBS apresentaram forte queda no lucro líquido 

de julho a setembro, enquanto a companhia de bebidas Ambev abandonou a meta de 
vendas estáveis no Brasil este ano. 
 

O setor de telecomunicações continua sentindo intensamente a desaceleração da 
economia, com TIM dispensando funcionários e Telefônica Brasil cortando a projeção 

do valor a ser investido em meio à demanda fraca. 
 
Em outros segmentos, a cautela também vem freando os planos de investimento, com 

destaque para a fabricante de cosméticos Natura e a siderúrgica Gerdau. 
 

Certamente, o arrefecimento da inflação deve permitir quedas na taxa básica de juro 
do país no ano que vem, o que deve ajudar a impulsionar a demanda e a encorajar 
mais investimentos. Os recentes esforços de algumas companhias para 

refinanciamento de dívidas e desalavancagem também abrem espaço para uma 
eventual retomada de gastos de capital. 

 
No entanto, a perspectiva de curto prazo segue desafiadora, mesmo para indústrias 
propensas a se beneficiar primeiro da recuperação dos investimentos esperada por 

economistas no país. 
 

A Weg, por exemplo, reportou queda nas vendas e no lucro líquido do terceiro 
trimestre. Além disso, a empresa de motores elétricos e tintas industriais cortou os 
investimentos no período para o nível mais baixo em cinco anos, abandonando ainda 

a meta de investimentos prevista para 2016. 
 

"Há razões para otimismo cauteloso, mas na prática não houve mudança", disse o 
diretor financeiro da Weg, André Luís Rodrigues, a analistas em teleconferência sobre 
os resultados do terceiro trimestre. 

 

Brasil perde 4 mil empresas de alto crescimento em 3 anos, diz IBGE  
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O número de empresas que crescem amparadas em grandes contratações tem 
diminuído no país. É o que aponta o estudo divulgado nesta sexta-feira (18) pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). A situação é observada pelo 
movimento das chamadas Empresas de Alto Crescimento (EACs) - aquelas que 
aumentam em pelo menos 20% ao ano o número de empregados, por três anos 

consecutivos, e que tinham dez ou mais pessoas ocupadas no ano inicial de 
observação. 

 
De acordo com o IBGE, de 2012 a 2014 diminuiu em aproximadamente 11,4% o 
número de EACs no país, passando de 35,2 mil para 31,2 mil. Em 2013 a queda foi de 

5,11% em relação ao ano anterior, com 33,3 mil empresas na condição de EAC. 
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O percentual de EACs em relação ao total de empresas ativas no Brasil também 
diminuiu no período em 0,1 ponto percentual. Em 2012 elas representavam 0,8% do 
total de empresas ativas, 1,5% das empresas com uma ou mais pessoas ocupadas e 

7,6% das empresas com dez ou mais pessoas ocupadas. Em 2013, os mesmos índices 
caíram, respectivamente, para 0,7%, 1,4% e 7%, chegando em 2014 com 0,7%, 1,3% 

e 6,4%. 
 

Embora o em termos absolutos o maior número de EACs em 2014 estivesse 
concentrado no setor de serviços, com 9.931 empresas, o setor de construção foi o 
que apresentou o maior número (9,6%) de EACs no total de empresas ativas com dez 

ou mais pessoas ocupadas. Por atividade econômica, as três principais seções com 
EACs foram comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (26,5%); 

indústrias de transformação (20,5%) e construção (12,2%). 
 
Números do empreendedorismo 

Segundo a gerente de Serviços e Comércio do IBGE, Isabella Nunes, o indicador de 
empreendedorismo com base no número de pessoas ocupadas assalariadas foi 

estabelecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) a fim de permitir mensurar os dados em nível internacional. 
 

“Eles [a OCDE] consideram que uma empresa que cresça, em média, 20% em termos 
de pessoas ocupadas durante três anos, seria uma proxy do empreendedorismo, seria 

uma empresa dinâmica. A leitura [do empreendedorismo] é muito mais pelo 
dinamismo”, explicou Isabella Nunes. 
 

A pesquisadora ponderou que este conceito da OCDE é “questionável” pois, segundo 
ela, empresas de tecnologia, por exemplo, não apresentam crescimento considerável 

no número de contratações, mas crescem muito em termos de valor adicionado. 
 
Ela ressalvou, porém, que internacionalmente a comparação é em termos de pessoal 

ocupado, porque é difícil comparar com base no valor adicionado em função de 
variáveis como inflação, valor de moeda, entre outros. 

 
Assim, considerando a queda no número de EACs no Brasil, Isabella Nunes aponta que 
o empreendedorismo perdeu fôlego no país. "Como elas [as EACs] são um filtro 

extremamente sensível na economia, você tem menos empresas que atendem a essa 
condição dado o menor ritmo de atividade, que perdeu fôlego”, destacou. 

 
Valor adicionado 
Em relação ao valor adicionado bruto, em 2014 as EACs geraram R$ 241,4 bilhões, o 

que representa 12,8% do total de R$ 1,8 trilhão gerado nas empresas ativas com dez 
ou mais assalariados. 

 
Já o valor adicionado médio (valor adicionado bruto dividido pelo número de empresas) 

das EACs foi de R$ 8,2 milhões, quase o dobro dos R$ 4,4 milhões verificado entre as 
empresas com dez ou mais pessoas assalariadas. 
 

Dentre as EACs, o setor de serviços foi o que mais contribuiu com o valor adicionado 
bruto, representando 42,9% do total. Em seguida vêm a indústria, com 23,7%, o 

comércio, com 20,1% e a construção, com 13,4%. 
 
Já em relação às empresas ativas com dez ou mais pessoas ocupadas assalariadas, o 

setor de construção das EACs é o que representa maior participação no valor 
adicionado bruto (20,4%), seguido pelo setor de serviços (16,6%) e comércio 

(13,1%). 
 
Geração de empregos 

Apesar da queda do número de EACs de 2011 a 2014, elas incrementaram 2,8 milhões 
de pessoas ocupadas assalariadas no período, o que equivale a um crescimento de 



175%, passando de 1,6 milhão de postos de trabalho em 2011 para 4,4 milhões em 
2014. 
 

Além disso, embora representassem, em 2014, apenas 1,3% do total de empresas 
ativas com ao menos uma pessoa ocupada assalariada, as EACs responderam por 

quase a metade (46,7%) de todos os empregos gerados pelo conjunto total de 
empresas do país. 

 
Ainda segundo o estudo, em 2014, as 31,2 mil EACs existentes no Brasil pagaram R$ 
103,2 bilhões em salários e outras remunerações. 

 
Condição ‘audaciosa’ 

A gerente de Serviços e Comércio do IBGE, Isabella Nunes, destacou que se configurar 
como Empresa de Alto Crescimento é um grande desafio para as empresas. “Aumentar 
o número de empregados em pelo menos 20% por três anos consecutivos é uma coisa 

bastante audaciosa para as empresas, principalmente em um período em que a 
economia vem arrefecendo”, disse. 

 


