
 

02 DE DEZEMBRO DE 2016 

 Sexta-feira 

 GENERAL MOTORS PRODUZIRÁ MOTORES DIESEL NO BRASIL 

 VENDA DE MOTOS TEM ALTA DE 13,3% EM NOVEMBRO 

 ESTATAIS PLANEJAM CORTAR ATÉ 60 MIL FUNCIONÁRIOS EM NOVOS PDVS 

 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA CAI 3,3% EM OUTUBRO, DIZ CNI 

 QUEDA GENERALIZADA DE INDICADORES INDUSTRIAIS CAUSA BASTANTE 

PREOCUPAÇÃO, DIZ CNI 

 SINDUSCON-SP: FAIXAS 2 E 3 DO MCMV SÃO GRANDE APOSTA DO MERCADO EM 

2017 

 SINDUSCON-SP: CONSTRUÇÃO ENCERRARÁ 2016 COM QUEDA DE 14,5% NO 

NÍVEL DE EMPREGO 

 EXPORTAÇÕES SUBIRAM 17,5% E IMPORTAÇÕES CAÍRAM 9,1% EM NOVEMBRO 

 TEMER PEDE CONTROLE DA ANSIEDADE EM TORNO DA RESOLUÇÃO DA CRISE 

 TEMER: TURBULÊNCIA POLÍTICA AFETA CONFIANÇA E PODE PREJUDICAR A 

ECONOMIA 

 EXPANSÃO DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA PREOCUPA EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 TEMER: PEC DO TETO TIRA DOS OMBROS DA SOCIEDADE PESO DE UMA DÍVIDA 

DESCONTROLADA 

 CCEE APONTA QUEDA DE 2,4% NO CONSUMO DE ENERGIA EM NOVEMBRO, ATÉ 

DIA 29 

 TRIBUNAL DE CONTAS ENCONTRA SOBREPREÇO EM TARIFA DE PEDÁGIO NO 

PARANÁ 

 COM NOVE MIL PRODUTOS, EMPRESA DA RMC SE TORNOU REFERÊNCIA NA ÁREA 

DE MOTOPEÇAS 

 VENDA DE VEÍCULOS NOVOS CRESCE 12,01% EM NOVEMBRO ANTE OUTUBRO, DIZ 

FENABRAVE 

 MOVIMENTO QUER REPETIR FORÇA DE PROTESTOS PELO IMPEACHMENT EM ATO 

PELAS DEZ MEDIDAS 

 CONSTRUÇÃO CIVIL FECHA 441 MIL VAGAS EM 12 MESES, DIZ SINDUSCON-SP 

 PESADOS AUMENTAM VENDAS NO MÊS 
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 RENAULT RENOVA MOTORES 1.0 E 1.6 PELA 1ª VEZ 

 VENDAS DE VEÍCULOS CRESCEM 12% EM NOVEMBRO SOBRE OUTUBRO 

 MAN LATIN AMERICA RENOVA PPE EM RESENDE 

 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INVESTIRÁ R$ 1,5 BILHÃO NO BRASIL 

 CUMMINS PASSA A OFERECER PRODUTOS TAMBÉM PARA EGR 

 ZF LANÇA SISTEMA QUE ALERTA SOBRE RISCO DE ACIDENTES 

 VOLKSWAGEN VAI INVESTIR R$ 1,5 BILHÃO EM CAMINHÕES NOS PRÓXIMOS 5 

ANOS 

 BRASILEIRO TERÁ QUE TRABALHAR MAIS PARA EVITAR DESCONTO NA 

APOSENTADORIA 

 DIFERENÇA DE SALÁRIOS ENTRE HOMENS E MULHERES AUMENTA EM CARGOS DE 

CHEFIA 

 NÚMERO DE IDOSOS CRESCE E GERA DESAFIO MAIOR À PREVIDÊNCIA, DIZ IBGE 

 DIFERENÇA DE SALÁRIOS ENTRE HOMENS E MULHERES AUMENTA EM CARGOS DE 

CHEFIA 

 INDECISÃO DO GOVERNO MANTÉM FRETE MARÍTIMO 47,1% MAIS CARO PARA O 

CHILE 

 EMPRESAS ESTÃO LONGE DE VIRADA NO BRASIL APESAR DE SURPREENDEREM 

 RECUPERAÇÃO JUDICIAL PASSA A SER TÁBUA DE SALVAÇÃO DO VAREJO 
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CÂMBIO 

EM 02/12/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,459 3,459 

Euro 3,683 3,685 
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General Motors produzirá motores diesel no Brasil 

02/12/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Um acordo entre a General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 

Campos (SP) que vinha sendo negociado há dois meses foi aprovado em assembleia 
realizada na tarde da quinta-feira, 1º: os trabalhadores concordaram na abertura de 

duas linhas de usinagem para produzir motores a diesel na planta do Vale do Paraíba. 
Com início das operações previsto para março de 2017, as linhas atenderão a fábrica 
de motores da S10, modelo que também é fabricado no complexo. Até março deste 

ano, os motores da picape eram fornecidos pela MWM Motores, mas depois disso, a 
montadora passou a importá-los.  

 
Com esta decisão, a montadora deverá contratar 200 pessoas a partir de janeiro em 
regime temporário. Segundo o sindicato, as contratações são resultado do aumento 

das exportações da S10, que além do Brasil, é vendida para a Argentina e México. 
Neste ano, a produção da picape deve chegar a 50 mil unidades, estima a entidade: 

em 2015, foram produzidas 40 mil. 
 
“O sindicato vem de uma forte luta em defesa do emprego e esta notícia vem num 

momento em que o País passa por uma grave crise. Por isso, a abertura de novas 
linhas em São José dos Campos traz boas expectativas para toda a região”, afirma o 

presidente do sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá. 
 
Este é o terceiro acordo negociado entre o sindicato e a GM neste ano. Juntos, 

representam a recuperação de aproximadamente mil postos de trabalho na fábrica de 
São José dos Campos. Os outros dois acordos foram assinados entre maio e julho e 

geraram 850 vagas. 
 

Venda de motos tem alta de 13,3% em novembro 

02/12/2016 – Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

A venda de motos em novembro somou 73,3 mil unidades, registrando acréscimo de 
13,3% sobre outubro e interrompendo uma forte queda iniciada em setembro e que 

fez de outubro o pior mês em mais de 12 anos. A média diária subiu de 3,2 mil para 
3,8 mil unidades se considerados 19 em vez de 20 dias úteis em razão do feriado-
ponte de 15 de novembro. Os números são da Fenabrave, federação que reúne as 

associações de concessionários.  
 

A melhora reflete a proximidade com o verão, que historicamente motiva as vendas 
do setor, e também a chegada do 13º salário.  
 

No acumulado do ano, porém, as 914,3 mil motocicletas emplacadas registram queda 
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de 19,9% ante os mesmos 11 meses de 2015. A líder Honda teve 658,4 mil unidades 
licenciadas, 27,3% a menos que em iguais meses de 2015.  
 

Da Yamaha foram 98,1 mil motos emplacadas, recuo de 24%. Com pouco mais de 11 
mil motos de janeiro a novembro, a Suzuki anotou 36,1% de retração.  

 
A Ducati se destacou entre as marcas com tradição em alta cilindrada porque 

conseguiu crescer 35,3% sobre o mesmo período do ano passado. A marca teve 1,1 
mil unidades licenciadas nestes 11 meses.  
 

A Kawasaki, que até outubro vinha mostrando números melhores que os de 2015, 
anotou queda de 1,4% no acumulado até novembro com suas 5,4 mil motocicletas 

emplacadas.  
 
A BMW teve 5,9 mil licenciamentos e registrou queda de 15,7%. A Harley-Davidson 

somou 4,3 mil emplacamentos e recuou 31,8%.  
 

Estatais planejam cortar até 60 mil funcionários em novos PDVs 

02/12/2016 – Gazeta do Povo 

 
Estatais planejam cortar até 60 mil funcionários em novos PDVs 
Principais empresas federais dispensaram 21,6 mil pessoas desde o início do 

ano passado 

 
Os Correios pretendem demitir 8 mil pessoas em seu PDV. Hugo Harada/Gazeta do 

Povo  
   
Grandes estatais federais dispensaram 21,6 mil funcionários em planos de demissão 

voluntária (PDVs) desde o início de 2015. E planejam cortar até 60 mil vagas em novos 
programas desse tipo. 

 
Por estimularem a saída de pessoas que já têm condições de se aposentar, algumas 
dessas ações são tratadas como planos de aposentadoria incentivada. Mas, na prática, 

o objetivo é sempre o mesmo: reduzir o quadro de pessoal em meio à recessão e à 
grave crise fiscal do governo. 

 
A estatal que mais demitiu por meio de PDVs nos últimos anos foi a Petrobras. Quase 
8 mil funcionários deixaram a empresa em dois programas. O mais recente já encerrou 

o prazo de adesões, mas ainda não concluiu todas as dispensas. Quando isso ocorrer, 
mais 8 mil pessoas, aproximadamente, entrarão para a estatística. 

 
A Petrobras também planeja fazer PDVs para as subsidiárias que serão vendidas ou 

que ganharão sócios privados, como a BR Distribuidora. 
 
Também vão enxugar sua folha de pagamento os dois maiores bancos estatais. A 

Caixa dispensou 5,3 mil pessoas de 2015 para cá, e planeja cortar mais 11 mil, como 
parte de um enxugamento de estrutura que pode resultar no fechamento de 100 

agências. 
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O Banco do Brasil, com 5 mil demissões já efetivadas, pode cortar mais 18 mil 
funcionários. Também está nos planos o fechamento de 402 agências e a 

transformação de 379 filiais em postos de atendimento. 
 
Outras estatais que anunciaram grandes PDVs recentemente foram a Eletrobras, que 

pretende fechar cerca de 5,6 mil postos de trabalho, e os Correios, com meta de 8 mil 
adesões. 

 
Também realizaram PDVs ou estão prestes a iniciar empresas como Infraero, Serpro, 
Banco da Amazônia, Dataprev, Conab e Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais 

(CPRM). 
 

Confira abaixo a lista completa, que reúne informações do Ministério do Planejamento 
e das próprias empresas, e também números que ainda não foram anunciados 

oficialmente pelas companhias: 
 

 

Empresa 
Demissões via PDV desde 
2015 

Demissões via PDV 
planejadas 

Banco do Brasil 4.992 18.000 

Caixa 5.263 11.000 

Petrobras 7.961 8.000 

Correios - 8.000 

Eletrobras - 5.658 

Serpro 532 4.373 

Infraero 2.582 2.000 

Conab - 1.670 

Banco da Amazônia 240 622 

CPRM - 446 

Dataprev - 122 

TOTAL 21.570 59.891 

 
Empresas fecharam 21 mil postos de trabalho desde o pico de 2013 

Desde 2013, quando as estatais federais atingiram o maior número de funcionários 
em quase duas décadas, praticamente 21 mil postos de trabalho foram fechados, no 

saldo entre contratações e demissões ou aposentadorias. 
 

Segundo o mais recente Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais, 
do Ministério do Planejamento, em agosto as estatais empregavam 481.469 pessoas, 
ante 502.226 no fim de 2013. 

 
Queda e ascensão 

Em 1991, primeiro ano com informações disponíveis no levantamento, pouco mais de 
640 mil pessoas trabalhavam nas estatais federais. O quadro chegou a 643,6 mil em 

1993, e a partir de então caiu quase sem interrupções até o fim de 2000, 322,7 mil 
pessoas estavam empregadas nessas companhias.  
 

Ao longo dos 13 anos seguintes, foram admitidos quase 180 mil funcionários, já 
descontadas as demissões e aposentadorias. 

 

Faturamento da indústria cai 3,3% em outubro, diz CNI 

02/12/2016 – Bem Paraná 
 
O faturamento da indústria caiu 3,3% em outubro frente a setembro, na série com 

ajuste sazonal, de acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta 
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quinta (1º) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Essa foi a quarta redução 
consecutiva do indicador. 
 

Na comparação com outubro de 2015, a diminuição é de 18%. As informações são da 
Agência Brasil. Todos os indicadores da pesquisa registraram queda em outubro na 

comparação com setembro, nas séries de dados com ajuste sazonal. As horas 
trabalhadas na produção caíram 1,7% e alcançaram o menor nível da série histórica, 

que começou em 2003. 
 
De janeiro a outubro, as horas trabalhadas na produção acumulam uma redução de 

8,3% frente ao mesmo período do ano passado. O emprego recuou 0,6% em outubro 
ante setembro, na 21ª queda consecutiva do indicador. De janeiro a outubro, o 

emprego acusa retração de 8% em relação ao mesmo período de 2015. 
 
A pesquisa mostra ainda que a massa salarial real caiu 1,4% em outubro na 

comparação com setembro. No acumulado de janeiro a outubro, a massa real de 
salários é 8,8% menor do que a de igual período do ano passado.  

O rendimento médio real dos trabalhadores encolheu 0,9% em outubro em relação a 
setembro. A perda é de 0,8% no acumulado de janeiro a outubro frente aos mesmos 
meses de 2015. A utilização da capacidade instalada caiu 0,4% e alcançou 76,6% em 

outubro. É o menor nível desde 2003, quando começou a série histórica, informa a 
CNI. 

 

Queda generalizada de indicadores industriais causa bastante preocupação, 

diz CNI 

02/12/2016 – Tribuna PR 
 

O economista Marcelo Azevedo, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), afirmou 
nesta quinta-feira, 1º de dezembro, que a queda generalizada dos indicadores 
industriais em outubro “causa bastante preocupação”.  

 
“Está cada vez mais claro que a indústria está com muitas dificuldades. Imaginávamos 

que o fundo do poço para o setor estava chegando e, agora, voltamos a ter uma queda 
forte nos indicadores”, afirmou.  
 

Conforme os dados divulgados na manhã desta quinta pela CNI, o faturamento real 
da indústria cedeu 3,3% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, e 

despencou 18,0% ante outubro do ano passado.  
 
Já o emprego na indústria caiu 0,6% na margem e 6,0% na comparação anual. Na 

prática, em meio à crise, a indústria segue faturando menos e demitindo 
trabalhadores.  

 
A utilização da capacidade instalada do setor, conforme a CNI, atingiu 76,6% em 

outubro. É o menor nível histórico para a série com ajuste sazonal.  
 
“Faltam motores para a atividade econômica como um todo. Não conseguimos ver 

algum estímulo, neste momento, capaz de dar sustentação à indústria”, pontuou 
Azevedo. “2016 vai ser um ano quase tão negativo quanto 2015. Para 2017, não 

esperamos uma queda tão forte quanto nos últimos dois anos, mas a retomada será 
gradual”, acrescentou. 
 

Sinduscon-SP: faixas 2 e 3 do MCMV são grande aposta do mercado em 2017 

02/12/2016 – Tribuna PR 

 
O vice-presidente de habitação popular do Sinduscon-SP, Ronaldo Cury, avaliou que 

as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida continuarão sendo os principais vetores de 
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negócios do mercado imobiliário no próximo ano, uma vez que praticamente não 
contam com subsídios originados no Tesouro Nacional, como é o caso das faixas 1 e 
1,5.  

 
“As faixas 2 e 3 são, novamente, a grande aposta para o ano que vem. Elas seguraram 

o setor nesse ano e esperamos que continue assim”, disse nesta quinta-feira, 1º de 
dezembro, durante entrevista coletiva à imprensa.  

 
Cury disse esperar a contratação de cerca de 70 mil unidades na faixa 1 em 2017 e 
um total de 80 mil em 2016 e 2017 na faixa 1,5. “O cenário para o programa esta 

dado pelo governo.  
 

A prioridade é terminar as obras que estão contratadas e, quando sobrar dinheiro, 
fazer novas contratações. E nós não queremos que façam contratações sem ter os 
recursos”, ressaltou. Ele avaliou que as contratações nessas faixas representam um 

volume baixo para o País, mas são o limite do que pode ser feito neste momento.  
 

São Paulo  
O presidente do Sinduscon-SP, José Romeu Ferraz Neto, afirmou que espera do 
prefeito eleito de São Paulo, João Dória, a revisão de alguns pontos pendentes do 

Plano Diretor da cidade de São Paulo, promulgado pela gestão do prefeito Fernando 
Haddad. A principal questão, segundo Ferraz, é a revisão das outorgas onerosas – 

licenças cobradas das empresas de incorporação imobiliária para aprovação dos 
empreendimentos.  
 

“A regulação das outorgas é a principal pendência, porque estão em valores que não 
correspondem à realidade do momento e vão inviabilizar uma série de investimentos.  

 
Os cálculos foram feitos no passado, em um momento de muita euforia com o setor”, 
explicou. Ele comentou que o cálculo das outorgas varia de acordo com a região da 

cidade e, em alguns casos, estão até 50% acima do valor considerado viável para 
desenvolver um empreendimento imobiliário.  

 
Por outro lado, Ferraz elogiou a criação da Secretaria de Licenciamento pela gestão 
Haddad, que segundo Ferraz, ajudou a dar mais transparência e agilidade aos 

processos burocráticos de aprovação dos projetos. “Nós esperamos que a secretaria 
continue”, disse. 

 

Sinduscon-SP: construção encerrará 2016 com queda de 14,5% no nível de 
emprego 

02/12/2016 – Tribuna PR 
 

A quantidade de pessoas empregadas no setor da construção civil no País deve 
diminuir 14,5% no ano de 2016, de acordo com projeção divulgada nesta quinta-feira, 

1º de dezembro, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São 
Paulo (Sinduscon-SP), em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, 
o setor passará pelo segundo ano consecutivo de retração, uma vez que em 2015 

houve queda de 10,1%.  
 

Com a queda esperada para 2016, a quantidade de pessoas empregadas no setor 
voltará ao mesmo patamar de agosto de 2009, quando 2,7 milhões de trabalhadores 
na construção. “Estamos retrocedendo rapidamente”, avaliou a coordenadora de 

estudos da construção da FGV, Ana Maria Castelo. Ela observou que nos últimos 12 
meses até outubro, o setor cortou 441 mil vagas de trabalho em todo o País.  

 
A queda resultou da deterioração do cenário macroeconômico ao longo do ano, 
marcado por paralisação de boa parte das obras de infraestrutura e do mercado de 

imóveis residenciais e comerciais.  
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Para 2017, a previsão é de queda de ao menos 5,0% no número de pessoas 
empregadas no setor, uma vez que não é esperada uma retomada relevante no 

volume de obras em andamento. “O emprego vai ter nova queda em 2017. Não será 
no mesmo patamar que estamos vendo agora, mas ainda reflete menos investimento 

das empresas”, disse Ana Maria.  
 

“Para ter aumento do emprego precisaria de novas obras, mas o nível de incerteza 
ainda é alto e faz com que empresas pensem mais antes de investir”, comentou o 
presidente do Sinduscon-SP, José Romeu Ferraz Neto.  

 
Ele explicou que os compradores de imóveis ainda sofrem com os efeitos da queda do 

emprego e da renda, com receio de fechar a compra de um imóvel. Já no caso do setor 
de infraestrutura, é necessário que haja avanço no programa de concessões.  
 

A pesquisadora da FGV acrescentou que a previsão de alta de 0,5% no Produto Interno 
Bruto (PIB) da Construção em 2017 considera a redução gradual e lenta da taxa básica 

de juros, a evolução de obras dentro do Minha Casa Minha Vida e o início de algumas 
poucas obras de infraestrutura.  
 

“A alta de 0,5% no PIB da construção prevista para 2017 não compensa quedas 
anteriores, mas mostra uma inflexão, o que já seria um dado bastante positivo.”  

 
O PIB setorial terá queda de 5,3% em 2016, o que leva uma baixa acumulada de 
13,7% no acumulado de 2014 a 2016, segundo projeções das entidades. 

 

Exportações subiram 17,5% e importações caíram 9,1% em novembro 

02/12/2016 – Tribuna PR 
 

As exportações cresceram 17,5% em novembro em relação ao mesmo mês do ano 
anterior, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC). Já as importações caíram 9,1% no mesmo período.  

 
Em novembro, as exportações somaram US$ 16,220 bilhões, resultado da venda de 

produtos manufaturados (US$ 7,901 bilhões, alta de 41,8%), básicos (US$ 5,540 
bilhões, -5,5%) e semimanufaturados (US$ 2,444 bilhões, + 21,3%).  

 
O resultado de novembro foi impactado pela venda de duas plataformas de petróleo 
(US$ 1,9 bilhão) e no crescimento das exportações de açúcar refinado (+109%) e 

automóveis de passageiros (+85%).  
 

Já as importações somaram US$ 11,463 bilhões. Caíram as importações de 
combustíveis e lubrificantes (-46,9%), bens de capital (-22,4%) e bens de consumo 
(-0,8%), e cresceram as compras de bens intermediários (1,2%).  

 
No ano, porém, as exportações caíram 3,3% e as importações recuaram 22%. As 

vendas de produtos básicos caíram 9,6% (para US$ 73,254 bilhões), as de 
semimanufaturados subiram 5% (para US$ 25,309 bilhões) e manufaturados subiram 
2,1% (para US$ 66,948 bilhões).  

 
Já nas importações houve queda em combustíveis (-44,9%), bens de capital (-22%) 

bens de consumo (-21,8%) e bens intermediários (-17,2%). 
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Temer pede controle da ansiedade em torno da resolução da crise 

02/12/2016 – Tribuna PR 

 
O presidente da República, Michel Temer, dedicou parte de sua palestra em evento do 

J.P. Morgan, em São Paulo, para pedir à sociedade que controle a ansiedade em torno 
da celeridade por resultados rápidos no âmbito econômico.  
 

“Há certa ansiedade para que tudo se resolva em quatro, cinco, seis meses. 
Historicamente, economia e política em qualquer país não se resolvem em seis meses. 

A ansiedade precisa ser controlada. É preciso que haja serenidade, paciência em 
relação aos fatos que ocorrem em nosso País”, disse o presidente.  
 

Ainda de acordo com Temer, “não há uma vara de condão que recupere da noite para 
o dia uma economia que foi golpeada por alguns anos por uma política equivocada”.  

Segundo Temer, primeiro é preciso enfrentar a recessão para depois a economia 
começar a crescer.  
 

“O que estamos precisando fazer, para usar uma palavra singela, é pôr a casa em 
ordem. Para isso é preciso ter alguns pressupostos para tirar países da recessão”, 

disse, acrescentando que há no País certa unidade no governo para enfrentar a 
recessão.  
Temer voltou a afirmar que quando assumiu o governo registrava um déficit 

orçamentário de R$ 96 bilhões, que depois se verificou que era de R$ 170,5 bilhões. 
“Hoje se fala bilhões como se fosse nada, mas falar em um déficit de R$ 170,5 bilhões 

é uma coisa extremamente preocupante”, afirmou. 
 

Temer: turbulência política afeta confiança e pode prejudicar a economia 

02/12/2016 – Tribuna PR 

 
O presidente da República, Michel Temer, admitiu nesta quinta-feira, 1, que a recente 
turbulência política tem afetado a confiança e pode prejudicar a economia. Em 

declaração dada no evento Brazil Opportunities Conference – Looking Beyond the 
Storm, promovido pelo banco norte-americano JPMorgan, ele tentou mostrar o 

trabalho que seu governo vem fazendo e minimizar os receios com manifestações 
populares.  
 

“Não posso ignorar o fato de que no último mês, em novembro, a confiança caiu um 
pouco, em face de vários incidentes de natureza política. Temos que colocar as coisas 

claras sobre a mesa. Questões relativas a uma eventual anistia (ao caixa 2), sobre a 
responsabilização de juízes e promotores, têm criado um natural embate em alguns 
setores governamentais e, ademais disso, na própria opinião pública. Esses fatos e 

outros vão criando certa instabilidade e deixam o investidor com o pé atrás – com 
muita razão”, afirmou.  

 
Segundo Temer, quando seu governo começou houve um aumento da esperança, que 
então tem de fazer nascer a confiança, e daí o investimento. “As coisas são e devem 

se passar dessa maneira.”  
 

Ele citou o aumento no valor de mercado de empresas estatais, como a Petrobras, que 
subiu 145%, a Eletrobras, que avançou 245%, e o Banco do Brasil, que se valorizou 
91%. “Eu nem sabia que banco tinha valor de mercado”, revelou o presidente. 

 
 

 
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-pede-controle-da-ansiedade-em-torno-da-resolucao-da-crise/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-turbulencia-politica-afeta-confianca-e-pode-prejudicar-a-economia/


Expansão da geração distribuída preocupa empresas de distribuição 

02/12/2016 – Tribuna PR 

 
O crescimento dos projetos de geração distribuída preocupa as distribuidoras de 

energia, que salientam em especial a necessidade de investimentos adicionais na rede 
para fazer frente à demanda que essas instalações exigirão e a falta de regulação do 
ponto de vista operacional.  

 
O vice-presidente de Operações Reguladas da CPFL Energia, Luis Henrique Ferreira 

Pinto, disse que atualmente os projetos de geração distribuída ainda não pesam na 
rede, mas ele acredita que na medida em que os painéis fotovoltaicos baratearem e 
os fornecedores passarem a produzir os equipamentos no País, o movimento deve se 

acelerar, sem que o setor elétrico seja capaz de administrar esse movimento, já que 
não possui dispositivos para frear o ritmo de investimentos dos consumidores nesses 

projetos.  
 
Para ele, diante desse cenário, seria necessário já trabalhar em uma regulação 

operacional, de maneira a criar as regras para as distribuidoras atenderem às 
necessidades técnicas a serem geradas com o aumento das unidades de geração 

distribuída.  
 
“O setor elétrico e em especial o regulador está para trás nesse processo, só preparou 

a regulação para a parte comercial”, disse, lembrando os critérios já estabelecidos 
para a inserção da energia gerada por esses projetos na rede de distribuição, com a 

possível venda da energia ou a opção de consumi-la futuramente.  
 
Além dos investimentos adicionais na rede, o diretor vice-presidente de Regulação da 

Energisa, Alexandre Nogueira Ferreira, destacou o fato do subsídio indiretamente dado 
pelos demais consumidores quando uma unidade investe em um projeto de geração 

distribuída.  
 
“É o primeiro modelo em que sem teto vai ter de pagar a conta”, disse, numa 

referência ao fato de que, quando o consumidor instalar painéis fotovoltaicos em seu 
teto, deixa de pagar a tarifa de energia e outros encargos, o que acaba onerando os 

consumidores que seguem abastecidos pela distribuidora. “(Os projetos de Geração 
Distribuída) ainda não dão impacto nas distribuidoras, mas é necessário pensar no 

subsídio. Não sou contra (os projetos). Se for competitivo, tem de vir, mas com 
subsídio não dá”, comentou.  
 

Os executivos participaram de painel sobre o segmento de distribuição durante o 
Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico, que acontece nesta quinta-feira, 1, 

em São Paulo. 
 

Temer: PEC do Teto tira dos ombros da sociedade peso de uma dívida 
descontrolada 

02/12/2016 – Tribuna PR 

 
O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta quinta-feira, 1, que a PEC do 
Teto dos Gastos vai ajudar o Brasil a crescer e “tirar dos ombros da sociedade o peso 

de uma dívida pública descontrolada”. A declaração foi dada no evento Brazil 
Opportunities Conference – Looking Beyond the Storm, promovido pelo banco norte-

americano JPMorgan.  
 
Segundo Temer, o governo está “colocando a casa em ordem”, não só no âmbito da 

União, mas também de Estados e municípios. Ele disse ainda acreditar que os juros 
no Brasil devem cair gradualmente, mas logo acrescentou que não falaria muito sobre 

o assunto porque este tema é da alçada do Banco Central. “Pouco a pouco, com 
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responsabilidade, em dado momento deve cair. Eu não dou palite porque esse tema é 
coisa do BC, mas eleva a ideia de eficiência”, comentou.  
 

Temer ressaltou ainda que o governo tem um apoio “estupendo” do Congresso, o que 
é demonstrado pela votação da PEC do Teto, que teve votos além do mínimo 

necessário na Câmara e no Senado.  
 

Ele disse que governa com vistas à responsabilidade fiscal, mas também social. Nesse 
ponto, citou a prorrogação do Minha Casa Minha Vida, com mais 75 mil unidades a 
partir do próximo ano.  

 
“Criamos o cartão reforma, inicialmente com R$ 500 milhões para o programa, mas 

logo vai chegar a R$ 1 bilhão, R$ 1,5 bilhão”, acrescentou. O presidente afirmou ainda 
que em breve o governo deve lançar um programa para regularização fundiária em 
áreas urbanas.  

 
Ele também lembrou o leilão da Celg-D, citando o ágio de 28% como prova do sucesso 

do certame, e disse que acredita no bom avanço do programa de concessões do 
governo. 
 

CCEE aponta queda de 2,4% no consumo de energia em novembro, até dia 

29 

02/12/2016 – Tribuna PR 
 
Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 29 de novembro mostram 

redução de 3,2% na geração e de 2,4% no consumo de energia elétrica no País, no 
comparativo com o período de 3 de novembro a 1º de dezembro de 2015, informou 

nesta quinta-feira, 1, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), no 
boletim InfoMercado Semanal. Considerando o impacto do feriado de Finados em 
2016, a queda seria de 2% em geração e 1,2% em consumo.  

 
O consumo de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) alcançou 60.199 MW 

médios com queda de 8,2% no mercado cativo (ACR), no qual os consumidores são 
atendidos pelas distribuidoras, impactado pela migração de clientes cativos para o 
mercado livre (ACL). Eliminado o impacto das migrações e considerando os feriados 

em 2015, o ACR apresentaria queda de 1,1%.  
 

Os dados indicam ainda que no Ambiente de Contratação Livre, no qual consumidores 
compram energia diretamente dos fornecedores, o consumo cresceu 17%, número 
também influenciado pelo movimento de migração. Já sem o impacto da chegada 

destas novas cargas e considerando o impacto dos feriados em 2015, a elevação no 
consumo é de apenas 0,6%.  

 
Dentre os ramos da indústria monitorados pela CCEE, incluindo autoprodutores, 

consumidores livres e especiais, os setores de comércio (97,2%), saneamento (64%) 
e serviços (58,7%) registraram os maiores índices de crescimento de consumo em 
novembro.  

 
O aumento destes segmentos está vinculado à migração dos consumidores para o 

mercado livre. Excluindo este efeito, observa-se crescimento apenas nos segmentos 
de saneamento (14,2%), madeira, papel e celulose (7,9%), metalurgia e produtos de 
metal (1,9%).  

 
Em relação à geração de energia, houve a entrega de 62.317 MW médios ao SIN em 

novembro, com destaque para o incremento da produção eólica (57%). A geração 
hidráulica, incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas, caiu 1,4% em relação ao 
desempenho registrado no período do ano passado e a representatividade da fonte foi 

de 70,9% sobre toda energia gerada no País. A análise indica ainda queda de 18,4% 
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na produção das usinas térmicas, impactada pelo desempenho das usinas a óleo diesel 
(-64,1%) e bicombustíveis (-34,8%).  
 

O InfoMercado Semanal também apresenta estimativa de que as usinas hidrelétricas 
integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) gerem, em novembro, o 

equivalente a 86,58% de suas garantias físicas, ou 43.488 MW médios em energia 
elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, este porcentual foi de 82,36%. 

 

Tribunal de Contas encontra sobrepreço em tarifa de pedágio no Paraná 

02/12/2016 – Gazeta do Povo 
 
O relatório do órgão fiscalizador foi aprovado nesta quinta-feira (1.º) e 

determina ainda novas diretrizes para acompanhar futuros contratos de 
concessão de rodovias no estado. 
 

 
Christian Rizzi/Gazeta do Povo/Arquivo  
   

Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TC-PR) constatou uma 
diferença no valor das tarifas do pedágio cobrado pela concessionária Ecocataratas, 
que chega a 34,9%. A concessionária administra a rodovia BR-277, entre Foz do 

Iguaçu e Guarapuava, em um trecho de 387 quilômetros e que possui cinco praças de 
pedágio. 

 
O TC-PR informou que vai promover uma tomada de contas na empresa. O conselheiro 
Nestor Baptista, relator do processo, determinou que a Agência Reguladora do Paraná 

(Agepar) passe a controlar o fluxo de veículos nas praças de pedágio e solicitou ainda 
o exame de equilíbrio econômico-financeiro das tarifas praticadas.  

 
O objetivo da tomada de contas é identificar danos ao erário e os responsáveis por 

eles. Uma equipe composta por advogados, analistas, contabilistas e administradores 
será designada pelo Tribunal de Contas para iniciar o processo de tomada de contas.  
Procurada, a Ecocataratas informou que ainda não foi notificada da decisão do TC-PR 

e que só irá se manifestar depois que isso ocorrer.  
 

Novos contratos 
O relatório do órgão fiscalizador foi aprovado nesta quinta-feira (1.º) e determina 
ainda novas diretrizes para acompanhar futuros contratos de concessão de rodovias 

no estado. Para o relator, é preciso criar instrumentos adequados com relação à 
definição de direitos e deveres dos contratantes. O TC-PR quer um detalhamento mais 

preciso sobre as obras a serem prestadas pela concessionária.  
 
“Existe a necessidade de acompanhamento da execução contratual e, especialmente, 

de eventual reequilíbrio econômico financeiro dos contratos. Desse modo, o Tribunal 
de Contas deseja que seja acompanhada a estrutura de fiscalização da concessão, 

especialmente do pessoal especializado encarregado da fiscalização da concessão,” 
afirmou Baptista. 
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Com nove mil produtos, empresa da RMC se tornou referência na área de 

motopeças 

02/12/2016 – Gazeta do Povo 

 
Uma das maiores importadoras de motopeças do Brasil, a empresa começará 

2017 acelerando investimentos na filial de São Paulo 
 

 
Saul Trosman , CEO e fundador da Laquila.  

    
Contrariando a queda de 27% na venda de motocicletas no acumulado deste ano, a 

Laquila, uma das maiores importadoras e distribuidoras de motopeças do Brasil, 
localizada em Campina Grande do Sul, espera encerrar 2016 como aumento de 8% na 
receita. Para aumentar a velocidade de crescimento, a empresa vai começar o ano de 

2017 investindo na filial de São Paulo. 
 

A razão do otimismo é simples. Com a queda nas vendas de motos novas, a 
manutenção preventiva das motos em circulação aumenta, principalmente no que diz 
respeito aos itens de segurança. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes e 

Atacadistas de Motopeças (Anfamoto), o motociclista que mantém a sua moto em dia, 
tem maior valor agregado na hora da revenda. 

 
A recuperação da economia deve ser lenta, mas mesmo esse cenário traz 
oportunidades, avalia Saul Trosman, fundador e CEO da Laquila. “Se as vendas de 

novas caíram, as pessoas vão procurar manutenção e concerto das velhas. A questão 
é que o consumidor ainda está deixando a qualidade um pouco de lado para pagar de 

10 a 15% menos no valor da peça”, comenta. 
 
Uma das estratégias da Laquila – que tem 95% dos esforços focado na distribuição de 

peças e 5% na produção de capacetes – para continuar sendo competitiva mesmo em 
um cenário de crise é fazer com que o valor final do produto fique mais acessível ao 

cliente. “Buscaremos atualizar os suprimentos, iremos atrás de negociações mais 
vantajosas, inclusive em questão de volume, pensaremos embalagens diferentes, para 
que o valor do produto caia, mas sem perder a qualidade”, explica Trosman.  

 
“Se as vendas de novas caíram, as pessoas vão procurar manutenção e concerto das 

velhas. A questão é que o consumidor ainda está deixando a qualidade um pouco de 
lado para pagar de 10 a 15% menos no valor da peça” - Saul Trosman fundador e CEO 

da Laquila.  
 
Segundo ele, as grandes apostas da empresa foram em relação à qualidade do 

produto. Além do processo intenso de verificação da qualidade na produção dos 
capacetes, uma comitiva da Laquila viaja todo ano à China para visitar indústrias e 

conhecer a produção – das 15 fábricas visitadas este ano, sete delas são fornecedoras 
exclusivas da Laquila e oito parceiras há mais de 20 anos. 

 
Essa premissa, aliás, também norteia o relacionamento com o cliente. Com um 
portfólio de mais de nove mil produtos e cinco mil pontos de venda , a empresa entrega 

com frete grátis e garante reposição da peça, em caso de problemas de fabricação, 
independente do prazo de garantia. 
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Adaptações para superar a crise 
Apesar da expectativa de fechar o ano com crescimento da receita, a Laquila teve de 
se adaptar ao momento instável da economia. Para Saul Trosman, foi mais complicado 

para quem trabalha com comercio exterior. “Para nós, não importa se o dólar está a 
R$ 4, R$ 5 ou R$ 6.  

 
O problema é ele ficar instável, como aconteceu este ano”, explica. 

A Laquila, além de fabricar na China e distribuir as roupas e acessórios da marca Texx, 
tem parceiros em países como França, Itália, Estados Unidos, entre outros, onde 
trabalha com marcas exclusivas como Honda, Yamaha, Kawasaki e Harley Davidson, 

por exemplo. 
 

A consequência mais visível desse momento de crise foi a redução do quadro de 
colaboradores em 50%, de 240 para 120 funcionários. “Foi a primeira vez na história 
da Laquila que tivemos que dispensar pessoal por causa do faturamento”, conta Iael 

Trosman, coordenadora de Inteligência de Mercado e uma das herdeiras da empresa. 
Ela comenta que, pelo menos, conseguiram realizar a redução de forma estruturada, 

observando o fluxo de caixa, a partir de 2015, quando começaram a sentir que a 
economia estava decaindo. 
 

Gigante na importação de motopeças, Laquila começou como loja em Porto 
Alegre 

A Laquila começou em 1979 como SID Moto Peças – uma pequena loja de 100 m² na 
Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Trabalhando com marcas nacionais, foi lá que 

começou o contato de Saul Trosman e a esposa com a distribuição de peças.  
 
“Trouxemos muita coisa daquela cultura, principalmente de que o estoque tem que 

estar com importador e que, quando cliente faz pedido, ele precisa do pedido para 
hoje,porque é uma questão de necessidade”, recorda o CEO. 

 
Em 1992, o casal se mudou para o Paraná e fundou oficialmente a Laquila. A primeira 
sede da empresa, em 1998, foi no município de Colombo. Em 2010, a Laquila se 

mudou para Campina Grande do Sul, onde hoje possui uma estrutura de 16 mil m² 
construídos – e mais 10 mil disponíveis para expansão. 

 
Um dos últimos grandes investimentos da empresa foi a abertura do centro de 
distribuição em Fortaleza, no Ceará, em 2013. Com o Nordeste sendo a maior região 

consumidora do país, a empresa ganhou agilidade na entrega, angariando bons 
negócios e novos clientes. 

 
Para Iael Trosman, um dos fatores que fez a empresa crescer foi as mais de cem 
palestras ministradas pelo pai em todo o Brasil. Além de mostrar os produtos e como 

eles funcionavam, o fundador dava dicas de atendimento ao cliente e explicava a 
dinâmica do mercado de motopeças.  

 
A fórmula do uruguaio Saul Trosman para os mais de 25 anos de trabalho parece 
simples: “Escolher os parceiros certos, sonhar muito e trabalhar um pouco mais”, 

aconselha. 
 

Venda de veículos novos cresce 12,01% em novembro ante outubro, diz 

Fenabrave 

02/12/2016 – Tribuna PR 
 
A venda de veículos novos no Brasil voltou a subir em novembro, com crescimento de 

12,01% em relação a outubro, mostram dados divulgados nesta quinta-feira, 1º de 
dezembro, pelo Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores 

(Fenabrave).  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/venda-de-veiculos-novos-cresce-1201-em-novembro-ante-outubro-diz-fenabrave/
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Foram 178.141 unidades vendidas no mês, entre automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus. Tanto novembro quanto outubro contaram com 20 dias úteis. As 
vendas haviam caído na comparação o mês anterior em outubro e setembro.  

 
O volume, no entanto, apresenta queda de 8,74% em comparação com novembro do 

ano passado. No acumulado de janeiro a novembro, os emplacamentos somam 1,845 
milhão de unidades, retração de 21,16% sobre o resultado alcançado em igual 

intervalo do ano passado.  
 
Os segmentos de automóveis e comerciais leves, que representam a maior fatia do 

mercado, registraram a venda de 173.561 unidades no penúltimo mês do ano, alta de 
12,07% ante o volume de outubro, mas baixa de 8,33% em relação a novembro de 

2015. Com isso, foram vendidas, no acumulado de 2016, 1,787 milhão de unidades, 
queda de 20,78% na comparação com igual período do ano passado.  
 

Entre os pesados, os emplacamentos de caminhões somaram 3.799 unidades em 
novembro, crescimento de 10,53% ante o número registrado em outubro, porém 

recuo de 20,16% sobre o volume de novembro do ano passado. No acumulado do ano, 
as vendas caem 30,73%, para 45.848 unidades.  
 

No caso dos ônibus, foram vendidas 801 unidades, expansão de 5,81% em relação ao 
volume de outubro, mas queda de 28,55% ante igual mês do ano passado. Com isso, 

de janeiro a novembro, os emplacamentos de ônibus somam 12.714 unidades, 
contração de 32,32% ante o resultado de igual período de 2015. 
 

Movimento quer repetir força de protestos pelo impeachment em ato pelas 

Dez Medidas 

02/12/2016 – Tribuna PR 
 
Manifesto programado para o próximo domingo (4) deve ocorrer em mais de 

150 cidades do Brasil 

 
 
Curitiba terá protesto saindo da frente do prédio da Justiça Federal, local de trabalho 

do juiz Sergio Moro. Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  
   
Pelo menos um milhão de pessoas devem ir às ruas de todo o país, neste domingo 

(4), protestar contra a aprovação de emendas ao pacote de medidas anticorrupção. 
 

A convocação partiu do movimento Vem Pra Rua – que atuou nas manifestações pelo 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mais de 150 cidades em 23 estados e 
mais o Distrito Federal já confirmaram atos para o fim de semana.  

 
A lista inclui capitais como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Teresina, 

Aracaju, Florianópolis e Salvador. A confirmação de participação dos municípios com 
atos locais, segundo o movimento, dobrou desde a madrugada de quarta-feira (30).  
 

Na ocasião, deputados federais aprovaram as Dez Medidas contra Corrupção com texto 
diferente do enviado anteriormente pelo Ministério Público Federal (MPF). 

 
Em Curitiba, a mobilização terá início às 15 horas, na Praça da Justiça, na Avenida 
Anita Garibaldi, 888, Cabral. O ponto é emblemático, uma vez que funciona ali a 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/movimento-quer-repetir-forca-de-protestos-pelo-impeachment-em-ato-pelas-dez-medidas-edhmpjouzx8ji2rwnpafhj6xn
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Justiça Federal – local de trabalho do juiz federal Sergio Moro, que conduz a 
investigação da Lava Jato em primeira instância.  
 

Além do Vem Pra Rua Curitiba, reforçam a manifestação movimentos como o MBL, 
MUDE, Curitiba contra Corrupção, República de Curitiba e Laços de Apoio ao Brasil. 

 
Segundo a representante do Vem Pra Rua em Curitiba, Gislaine Masoller, a mobilização 

contará com caminhão de som, muro da vergonha com nomes de deputados que 
votaram contra o texto original das Dez Medidas contra Corrupção e um ônibus plotado 
com informações sobre o pacote. O veículo foi cedido e adesivado por empresários. 

“Entendemos que as medidas foram fraudadas. Não foi isso que nós assinamos”, 
define a porta-voz do Vem Pra Rua. 

 
Gislaine salienta que, embora a questão das Dez Medidas se apresente como um tema 
mais complexo para as pessoas do que o impeachment, os movimentos envolvidos no 

ato de domingo ainda têm esperança de que a população saia para as ruas e a situação 
possa ser revertida no Senado. 

 
Neste momento, comenta ela, a maior preocupação com o pacote é em relação à 
emenda que prevê punição para promotores e juízes, por abuso de autoridade. 

“Votaram isso em momento inoportuno, bem agora que a operação está em expansão. 
Isso é revoltante”, diz Gislaine. 

 
A porta-voz do MUDE, Patrícia Alves Fehrmann, enfatiza que o manifesto será uma 
oportunidade da sociedade fazer um apelo ao Senado para que o texto base das Dez 

Medidas seja respeitado. Ela diz que as cidades onde ainda não há manifestação 
confirmada podem se organizar e aderir à mobilização. O própria MUDE, observa, vem 

tentando colaborar com a articulação desses atos de domingo.  
 
“Explicamos que é preciso entrar em contato com a Prefeitura, ver a questão da 

segurança para o grupo de pessoas que se espera receber e divulgar o evento na rede 
de amigos”, pontua a representante. 

 
O site do movimento disponibiliza artes para impressão em faixas, banners e adesivos, 
de acordo com a causa. “Procuramos facilitar a participação das pessoas. Isso ajuda a 

fomentar a discussão no assunto”, emenda Patrícia. 
 

Construção civil fecha 441 mil vagas em 12 meses, diz Sinduscon-SP 

02/12/2016 – Bem Paraná 

 
O setor da construção civil fechou 441 mil vagas de emprego formais entre outubro 

de 2015 e outubro deste ano, uma queda de 14,66%, segundo levantamento do 
Sindicato da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP). Ainda de acordo com a 
pesquisa, divulgada nesta quinta, 1º, o ramo emprega agora cerca de 2,64 milhões 

de pessoas, contra 3,08 milhões há um ano. 
 

As maiores quedas foram registradas em Rondônia (40,5%), no Pará (25,9%) e no 
Piauí (21,4%). Em São Paulo foram fechados 11,3% dos postos de trabalho na 
indústria da construção no período de 12 meses. 

 
A redução do nível de emprego reflete a retração enfrentada pelo setor nos últimos 

dois anos. O Indicador de Atividade das Empresas da Construção Civil, elaborado em 
parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), acumula queda de 19,3% de janeiro 
a setembro deste ano. O índice, que leva em consideração o patamar de emprego e a 

produção da indústria, caiu 13,71% em 12 meses (de setembro de 2015 ao mesmo 
mês de 2016). 

 

http://lutepelas10medidas.org.br/
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“A gente chegou ao fundo do poço”, disse a economista da FGV, Ana Maria Castelo, 
para explicar porque em termos relativos o desempenho do setor medido pelo índice 
foi, neste ano, um pouco melhor do que no ano passado, quando o indicado ficou mais 

de 20% negativo. “Em termos relativos o pior já passou”, enfatizou. 
 

Previsões 
As previsões indicam, no entanto, que a indústria da construção deve continuar a 

reduzir os contigentes de trabalhadores durante os próximos meses. Para este ano, a 
estimativa é que a queda no nível de emprego fique em 14,5%, o que significa que 
até dezembro o número de pessoas trabalhando no ramo deve ser de 2,43 milhões, o 

mesmo patamar de agosto de 2009. “São números bastante ruins que dão a dimensão 
do que está acontecendo na atividade de um setor intensivo em mão de obra”, disse 

Ana Maria ao apresentar os dados. 
 
Para 2017, a previsão é que o setor continue a cortar postos de trabalho, de acordo 

com a economista, que estima uma queda de 5,5% no nível de emprego no próximo 
ano. “Essa queda reflete ainda investimentos que estão sendo feitos pelas empresas 

em produtividade, essa melhor utilizacão da mão de obra”, explicou a economista. 
 
Para o índice de de atividade, a expectativa é fechar o ano que vem com crescimento 

de 0,5%. “Estamos muito longe ainda de um processo de recuperação dessas taxas 
negativas que fecharam esses três anos”, concluiu Ana Maria. 

 
O presidente do Sinduscon, José Romeu Ferraz, acredita que o setor só irá se recuperar 
se a economia voltar a crescer. “No mercado imobiliário o que acontece, nós não temos 

um cenário de economia mais estável no futuro. Isso faz com que as pessoas não 
queiram se endividar”, exemplificou sobre os problemas enfrentados pela indústria.  

 
“Tem uma série de medidas que tem que sair para que a economia seja reativada. 
Automaticamente todo o nosso setor será reativado”, acrescentou ao defender a 

aprovação do limite de gastos públicos e a reforma da previdência. 
 

Pesados aumentam vendas no mês 

02/12/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
O mês de novembro se mostrou certo alento, ainda que suave para o segmento de 
veículos pesados: as vendas do setor cresceram 9,6% na comparação com outubro, 

ao emplacar pouco mais de 4,5 mil unidades, entre caminhões e ônibus. Os dados são 
do Renavam e foram divulgados na quinta-feira, 1º, pela Fenabrave, entidade que 

reúne as concessionárias. 
 
Com 3,77 mil caminhões, o setor de transporte de cargas viu suas vendas aumentarem 

10,5% no comparativo mensal. O de ônibus também elevou os emplacamentos em 
5,8%, para 801 chassis.  

 
Apesar da melhora no mês passado, houve queda de 8,7% ao comparar com 
novembro de 2015, quando o volume chegou a 5,8 mil unidades. 

 
O cenário também é de retração quando a análise é anual: entre janeiro e novembro, 

o segmento pesado cai a 31% sobre iguais meses de 2015: foram 58,5 mil contra as 
84,9 mil do ano anterior. Ônibus tiveram pior desempenho, com índice negativo de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25022/pesados-aumentam-vendas-no-mes


32,3% e volume com 12,7 mil unidades, enquanto os emplacamentos de caminhões 
caem 30,7% no ano, para 45,8 mil. 
 

Em projeção do ano revisada em outubro, a Fenabrave espera alcançar a casa dos 2 
milhões de veículos emplacados em 2016, considerando leves e pesados. Se sua 

projeção se confirmar, representará queda de quase 20% sobre 2015 
 

Renault renova motores 1.0 e 1.6 pela 1ª vez 

02/12/2016 – Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Pela primeira vez desde que iniciou operações industriais no Brasil, há 17 anos, a 

Renault renova sua linha de motores produzida na fábrica de São José dos Pinhais (PR) 
– como parte integrante do programa de investimento de R$ 500 milhões de 2014 a 
2019, que envolve também os lançamentos do Captur e Kwid em 2017.  

 
A marca passa a equipar todos os seus modelos feitos no País com os novos 

propulsores SCe 1.0 e 1.6. “É uma mudança importante e muito significativa, que traz 
um grande pacote de benefícios para mais de 70% da nossa gama vendida aqui”, 
afirma Fabrice Cambolive, presidente da Renault do Brasil. 

 
A maior novidade é o 1.0 SCe, o sétimo tricilíndrico introduzido no País, que faz sua 

estreia global aqui e futuramente deve equipar modelos Renault e Nissan na Europa e 
outros países.  
 

O motor foi desenvolvido pela engenharia brasileira da Aliança Renault-Nissan, com 
ajuda da matriz na França e de engenheiros da equipe de Fórmula 1 da marca, que 

vieram ao Brasil para ajustar melhor a calibração do duplo comando variável de 
válvulas na admissão e no escape. O três-cilindros com bloco, cabeçote e cárter de 

alumínio é 20 quilos mais leve do que o 1.0 anterior de quatro cilindros da marca, 
produzido no País desde 2001.  
 

De acordo com a Renault, o 1.0 SCe oferece 90% do torque máximo de 10,5 kgfm já 
a 2.000 rpm, um ganho de 15% sobre o antecessor. A potência aumentou um pouco, 

2 cavalos, para 82 cv com etanol e 79 cv com gasolina, o que faz dele o segundo mais 
potente do mercado (com álcool ele divide a posição com o EA 211 da Volkswagen, 
mas fica pouco à frente quando abastecido com gasolina).  

 
Na prática o novo propulsor trouxe vida nova às versões 1.0 do hatch Sandero e sedã 

Logan, que ficaram mais agradáveis de dirigir e ainda reduziram o gasto de 
combustível em até 19% e 16%, respectivamente.  
 

“Somos agora a opção 1.0 mais econômica do mercado de acordo com as medições 
do PBEV do Inmetro”, garante Bruno Hohmann, diretor de marketing da Renault do 

Brasil. Nas melhores condições, usando gasolina na estrada o Sandero registrou 14,2 
km/l e o Logan 13,8 km/l.  
 

Os novos motores chegam aliados a outras melhorias periféricas que reduzem o 
consumo, como direção eletro-hidráulica (que ajudou a reduzir o consumo em 3%) e 

pneus com baixa resistência ao rolamento em todas as versões do Sandero e Logan. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25021/renault-renova-motores-10-e-16-pela-1a-vez


Outro aprimoramento é o câmbio manual agora acionado por cabo, em vez de varetas, 
que deixa os engates mais fáceis e macios.  
 

Para Hohmann, a oferta de mais economia e desempenho um pouco superior têm 
potencial para aumentar principalmente a demanda pelo Sandero, sétimo carro mais 

vendido no País este ano, que responde por 40% das vendas da Renault aqui, 70% 
deles equipados com motor 1.0. Para o Logan o mix se inverte: 70% são 1.6.  

 
“Devemos crescer um pouco com o público feminino. A direção eletro-hidráulica deve 
agradar principalmente as mulheres, pois é mais leve do que a anterior hidráulica”, 

diz o diretor.  
 

1.6 VEM DA NISSAN 
 
O novo motor 1.6 SCe de quatro cilindros também tem bloco, cabeçote e cárter de 

alumínio e é 30 kg mais leve comparado com o 1.6 anterior da Renault – basicamente 
o mesmo lançado em 1999, quando a empresa inaugurou sua fábrica brasileira.  

 
Com comando variável de válvulas só na admissão, fez a mão contrária de 
desenvolvimento, pois vem originalmente da Nissan e é quase igual ao produzido 

desde 2014 pela marca japonesa na fábrica brasileira de Resende (RJ), mas recebeu 
adaptações e alguns periféricos diferentes.  

 
O principal deles é o ESM (sigla em inglês para gerenciamento inteligente de energia), 
mais uma das tecnologias desenvolvidas na Fórmula 1, também aplicada no novo 1.0 

SCe. O dispositivo usa a energia cinética das frenagens para recarregar a bateria do 
veículo e assim reduzir a carga sobre o motor, o que garante economia de combustível 

de cerca de 2%, segundo a Renault. Sandero e Logan 1.6 terão ainda o start-stop, 
que desliga o motor quando o carro está parado, trazendo economia adicional de 5%.  
 

Os dois modelos tiveram bom ganho de potência com o 1.6 SCe, que cresceu de 106 
cv para 118 cv com etanol, aumento de 11,3% em relação ao motor 1.6 que vinha 

sendo usado pelos dois até então. Com gasolina, a potência saltou de 98 cv para 115 
cv, um avanço de 17,3%. O torque também é maior: 16 kgfm, com gasolina ou etanol.  
 

De acordo com as medições do PBVE, o 1.6 SCe trouxe a maior redução de consumo 
para o Logan, que ficou até 21% mais econômico na comparação com as versões 1.6 

anteriores do sedã. Já o Sandero teve ganho de 19%.  
 
“Abastecidos com gasolina em uso urbano os dois são os 1.6 mais econômicos do 

mercado”, afirma Hohmann. Os novos Sandero e Logan 1.6 SCe também poderão ser 
equipados com o recalibrado câmbio automatizado Easy-R, que traz junto controle 

eletrônico de estabilidade ESP e tração e assistente de arrancada em subidas (HSA), 
acionado quando o carro se encontra em uma inclinação superior a 3°.  

 
Além de versões do Sandero e Logan, o 1.6 vai equipar o SUV Duster e a picape Oroch, 
que segundo a Renault também receberam nota “A” do Inmetro, com redução no 

consumo de até 18% e 16%, respectivamente.  
 

Graças a uma nova calibração, os dois modelos tiveram ganho de potência ainda 
maior, 120 cv com etanol e 118 cv com gasolina, e o torque máximo chega a 16,2 
kgfm com ambos os combustíveis. O 1.6 SCe também deverá estar a bordo do Captur, 

a ser lançadoe fevereiro de 2017. 
 

Assim como o 1.0 SCe, o novo 1.6 SCe utiliza corrente de sincronismo no lugar de 
correia dentada de borracha, que dispensa a troca. O acionamento de acessórios é 
feito por meio de correia elástica (sem polia tensionadora). Ambas as soluções 

reduzem o custo de manutenção.  
 



Os novos motores da Renault incorporaram alguns dos mais recentes avanços 
tecnológicos para elevar desempenho e diminuir consumo. Além do comando variável 
de válvulas (duplo no caso do 1.0), ambos usam óleo de baixa viscosidade e receberam 

tratamento nos anéis e camisas de pistões para reduzir atrito.  
 

Mas a montadora também fez economias para segurar os custos: foi mantido o 
tanquinho de gasolina para ajudar nas partidas a frio com etanol, algo já aposentado 

na maioria dos motores flex mais modernos do mercado que adotam o pré-
aquecimento da injeção; e a direção eletro-hidráulica é mais barata do que a 
totalmente elétrica.  

 
PREÇOS MAIORES 

 

 
 

A Renault está cobrando de volta a maior economia de combustível oferecida pela 
nova geração de motores. Segundo o diretor de marketing Bruno Hohmann, os preços 

subiram em valor equivalente economizado durante um ano de uso. De acordo com 
os cálculos aproximados da Renault, isso significou aumento de R$ 600 nos Sandero 
e Logan equipados com o novo 1.0 SCe, e de R$ 800 a mais na tabela de ambos os 

modelos com motorização 1.6. 
 

Com isso, os preços do Sandero 1.0 agora variam de R$ 42.400 (Authentic) a R$ 
44.950 (Expression), e além dessas duas versões foi lançada a edição limitada Vibe, 
restrita a 9,5 mil unidades, que está à venda por R$ 47.100, com pintura e acabamento 

interno especiais, além de pacote máximo de equipamentos, incluindo ar-
condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros dianteiros, retrovisores e travas com 

acionamento elétrico, computador de bordo, indicador de troca de marchas, sensor de 
estacionamento e sistema multimídia Media NAV Evolution com tela touchscreen de 7 

polegadas, navegação GPS, rádio, conexão Bluetooth, USB e as funções EcoCoaching 
e EcoScoring.  
 

Nas versões 1.6, o Sandero Expression agora sai por R$ 49.770 com câmbio manual 
e R$ 54.420 com automatizado. A versão topo de linha Dynamique custa R$ 53.500 e 

R$ 58.550, e a GT Line R$ 54.620. O aventureiro Sandero Stepway também ganhou 
o novo motor 1.6 SCe e agora é vendido por R$ 59.720, ou R$ 63.070 automatizado.  
 

No caso do Logan 1.0 Authentique o preço subiu para R$ 46.300 e a versão Expression 
custa R$ 48.200. O 1.6 Expression começa em R$ 52.750 ou R$ 57.350 com câmbio 

automatizado Easy-R, e o Dynamique sobe para R$ 56.400 e R$ 61.400. 
 

Vendas de veículos crescem 12% em novembro sobre outubro 

02/12/2016 – Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
As vendas de veículos esboçaram reação em novembro: dados do Renavam divulgados 

pela Fenabrave na quinta-feira, 1º, apontam que o segmento leve apresentou 
crescimento de 12% na comparação com outubro, considerando automóveis e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25019/vendas-de-veiculos-crescem-12-em-novembro-sobre-outubro


comerciais leves. Os emplacamentos somaram 173,5 mil unidades contra as 154,8 mil 
do mês anterior. O resultado positivo já era esperado pela entidade que reúne o setor 
de distribuição. 

 
“Tradicionalmente, os últimos meses do ano são mais aquecidos para o setor e, em 

função dos baixos volumes apresentados entre setembro e outubro, este resultado 
positivo já era esperado em novembro. Este comportamento foi mais visível para 

automóveis e comerciais leves e motocicletas. Além disso, uma pequena parte deste 
movimento positivo também é explicado pelos emplacamentos que deveriam ocorrer 
no dia 28 de outubro, mas que, em função do ponto facultativo do dia do funcionalismo 

público, acabaram sendo realizados no primeiro dia de novembro”, declarou em nota 
o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior. 

 
A maior alta veio dos automóveis, cujas vendas aumentaram 12,3% no comparativo 
mensal, para 148,6 mil unidades. Com 24,8 mil unidades, os comerciais leves subiram 

10,5% na mesma base de comparação. 
 

Apesar da melhora das vendas em novembro, o resultado do acumulado do ano ainda 
é de retração. Os emplacamentos de automóveis encerraram os onze meses com 
pouco mais de 1,51 milhão de unidades, 21,3% abaixo do volume verificado no ano 

passado, com quase 2 milhões. Comerciais leves caíram em proporção menor, de 
17,6%, para 269,1 mil veículos. 

 
Em projeção do ano revisada em outubro, a Fenabrave espera alcançar a casa dos 2 
milhões de veículos emplacados em 2016, considerando leves e pesados. Se sua 

projeção se confirmar, representará queda de quase 20% sobre 2015. 
 

MAN Latin America renova PPE em Resende 

02/12/2016 – Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

 
Os trabalhadores da MAN Latin America vão continuar com a jornada de trabalho 
reduzida em Resende (RJ). A companhia acaba de aprovar com o Sindicato dos 

Metalúrgicos Sul-Fluminense a adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE) por 
mais um ano.  

 
Dessa forma, os funcionários da unidade continuarão com redução de 20% no período 
de trabalho e de 10% nos salários, já que o governo compensa metade do salário 

perdido pelo afastamento. 
 

Ironicamente, a renovação acontece no momento em que a empresa anuncia 
investimento recorde no Brasil, de R$ 1,5 bilhão entre 2012 e 2021, para ampliar o 
portfólio de produtos, desenvolver novas tecnologias de conectividade e 

internacionalizar a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus.  
 

A medida pretende adequar a operação da companhia ao fraco desempenho do 
mercado brasileiro de caminhões e ônibus, que segue contraído. Roberto Cortes, 
presidente da empresa, confirma que a ociosidade gira em torno de 70% do potencial 

produtivo. A produção da planta de Resende, que chegou a 350 caminhões por dia no 
pico do mercado interno, em 2011, está hoje em apenas 80 veículos diários.  

 
Esta é a segunda renovação do PPE feita pela MAN. A empresa aderiu ao programa 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25018/man-latin-america-renova-ppe-em-resende


em 2015 e prorrogou a medida seis meses depois. Antes disso, em 2014, a montadora 
chegou a fazer acordo de redução de jornada semelhante ao PPE com o sindicato local. 
“A gente vem reduzindo o nosso ritmo desde 2012”, admite Cortes.  

 
Segundo ele, todos os cortes e reestruturações necessárias para a nova realidade do 

mercado local já foram feitos por meio de programas de demissão voluntária e 
antecipação de aposentadorias.  

 
O número de trabalhadores da unidade de Resende caiu de 6 mil pessoas em 2011 
para 3,6 mil funcionários atualmente, considerando os colaboradores da montadora e 

dos fornecedores do consórcio modular da empresa.  
 

Do recorde de 207 mil caminhões e ônibus vendidos no Brasil em 2011, a companhia 
estima que o mercado local despenque para 59 mil unidades este ano. Cortes projeta 
crescimento de dois dígitos em 2017. “Mas ainda assim vai ser para volume pequeno, 

perto de 65 mil veículos.  
 

A base é muito baixa”, enfatiza. Apenas em 2018 o executivo espera que aconteça 
recuperação mais consistente. Para ele, a volta ao pico de vendas só deve acontecer 
perto de 2021. 

 

Volkswagen Truck & Bus investirá R$ 1,5 bilhão no Brasil 

02/12/2016 – Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Contrariando qualquer expectativa diante do fraco mercado de caminhões no Brasil, a 
Volkswagen Truck & Bus, holding que reúne os fabricantes de veículos comerciais do 

Grupo VW, vai investir R$ 1,5 bilhão no País de 2017 a 2021. É o maior ciclo já 
realizado localmente.  

 
O anúncio foi feito na tarde da quinta-feira, 1º, por Andreas Renschler, CEO da holding, 
e por Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, empresa do grupo responsável 

pela atuação local.  
 

O aporte é destinado à ampliação do portfólio de produtos com novos veículos, ao 
desenvolvimento de novas tecnologias digitais e de conectividade e, enfim, à 
internacionalização da marca brasileira Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO). 

 
“O investimento deixa claro que ganhamos importância internacional dentro da 

holding”, diz Cortes. O aporte anunciado, equivalente a € 420 milhões, é superior aos 
quatro ciclos anteriores, que foram de R$ 1 bilhão.  
 

O último deles, que começou em 2012 e termina em 2017, foi destinado ao início do 
processo de internacionalização da marca e ao desenvolvimento de novos produtos, 

inclusive de um caminhão leve prometido há tempos pela companhia que deve ser 
lançado nos próximos meses. “Não posso falar quando, mas teremos novidades em 
breve”, diz Cortes. 

 
O vistoso programa da companhia anunciado agora deve ser concretizado com 

recursos próprios, seguindo a política da empresa.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25017/volkswagen-truck--bus-investira-r-15-bilhao-no-brasil


Desde o ano passado, no entanto, a MAN Latin America registra prejuízo, algo que 
deve se repetir no fechamento de 2016. Ainda assim, o presidente da operação local 
está otimista sobre a possibilidade de reverter este quadro nos próximos anos para 

cobrir o investimento. Se essa opção não der certo, ele admite a possibilidade de 
recorrer a financiamento do BNDES.  

 
INVESTIR MESMO NA CRISE  

 
O anúncio da Volkswagen Truck & Bus é curioso por acontecer em momento de severa 
crise no mercado de veículos comerciais. O setor trabalha com 70% de ociosidade da 

capacidade produtiva, estimada em 400 mil veículos por ano, porcentual que Cortes 
assume se repetir na fábrica da MAN em Resende (RJ), onde são feitos os caminhões 

e ônibus VW.  
 
Apesar da baixa local, Renscheler destaca que o investimento é estratégico para a 

holding nos próximos anos. “A nossa principal questão agora é administrar a queda e 
fazer com que a marca se encaixe no cenário global”, esclarece.  

 
O executivo diz que cada empresa da Volkswagen Truck & Bus tem um foco. A MAN 
oferece linha completa, focada em eficiência no transporte. A Scania tem o apelo de 

trabalhar com soluções sustentáveis.  
Já a VWCO é posicionada como especializada em mercados emergentes com aposta 

na relação vantajosa entre custo e benefício. Entre as três, a última é a que tem menor 
volume de vendas – 15,6 mil unidades de janeiro a setembro de 2016 contra quase 
60 mil veículos de cada uma das outras empresas. Neste cenário, Renscheler avalia 

que há oportunidade de crescer globalmente.  
 

Os veículos da VWCO feitos no Brasil são exportados atualmente para quase 30 países 
da América Latina, norte da África e Oriente Médio montados ou em kits CKD. “O 
mundo é bem maior do que isso. Vamos ver onde mais nos encaixamos”, diz Cortes. 

Hoje entre 15% e 20% da produção de Resende é vendida fora do Brasil. A intenção 
dele é elevar este porcentual para 30%. 

 
A companhia ameniza o momento de crise no Brasil. “O País tem boas bases 
econômicas. Sinto que o principal problema é político. Assim que isso se resolver o 

mercado vai voltar a crescer. O potencial é enorme”, defende Renscheler. A estimativa 
é de que apenas em 2021 o País alcance o patamar recorde registrado em 2011, 

quando foram vendidos localmente 207 mil caminhões e ônibus. O salto precisará ser 
grande, já que a projeção para este ano é de que sejam negociados apenas 59 mil 
veículos pesados.  

 
AVANÇO GLOBAL  

 
A estratégia coordenada com as outras marcas da holding pretende garantir à 

Volkswagen Truck & Bus nada menos do que o posto de campeã global do mercado 
de veículos comerciais. “Não queremos a liderança só em volume, mas em 
rentabilidade e satisfação do cliente também”, ambiciona Renscheler. Com a holding, 

o executivo investe em abordagem colaborativa, buscando sinergias entre as 
empresas nas áreas de compras e pesquisa e desenvolvimento. A meta é subir o 

porcentual de componentes comuns entre os veículos das marcas dos atuais 7,1% 
para 9%. “Não será fácil, mas temos potencial para isso”, diz.  
 

A ideia dele é aumentar a presença global ao garantir a liderança nos mercados onde 
as marcas da companhia já estão. Dessa forma, a companhia terá que recuperar a 

liderança das vendas nacionais de caminhões, perdida em 2015 para a Mercedes-Benz. 
Outro desafio é alcançar o topo dos emplacamentos de ônibus no País, segmento 
tradicionalmente liderado pela concorrente. 

 
Paralelamente a Volkswagen Truck & Bus pretende chegar a novas regiões. Um dos 



meios para isso é a aliança com outras empresas, a exemplo do que está acontecendo 
com a Navistar, norte-americana dona marca de caminhões International. O grupo 
alemão adquiriu participação de 16% na companhia este ano como forma de avançar 

no mercado dos Estados Unidos. 
 

Cummins passa a oferecer produtos também para EGR 

02/12/2016 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Cummins, por meio de sua divisão Emission Solutions (CES), responsável pelo 
desenvolvimento de sistemas de pós-tratamento para a redução de emissões, passa 

a oferecer ao mercado um novo pacote de itens de pós-tratamento de gases para 
motores com a tecnologia EGR (recirculação de gases de exaustão). A unidade de 

negócio, que já fornecia para o sistema SCR (redução catalisadora seletiva), também 
ampliou seu portfólio para este sistema.  
 

Essas tecnologias – EGR e SCR – foram introduzidas no mercado de veículos comerciais 
pesados – caminhões e ônibus – em 2012 para atender a norma de emissões Proconve 

P7 (Euro 5). No caso do SCR, o sistema utiliza uma solução de 32% de Arla, reagente 
para redução de NOx, adotado pela maioria das montadoras no Brasil. 
 

“Queremos expandir a gama de penetração no mercado, nos consolidarmos como um 
facilitador logístico e ir além do segmento de caminhões médios e pesados. Temos 

demanda e estamos preparados para atender os clientes com elevados níveis de 
conteúdo local para o novo sistema EGR”, afirma o supervisor de vendas da CES para 
América Latina, Pedro Arjona. 

 
Entre os produtos do pacote para motores EGR estão DOC (Diesel Oxidation Catalyst), 

DPF (Diesel Particulate Filter - Filtro de Partículas Diesel) e os sensores. 
 

“Já possuíamos esta tecnologia na China e parte dela nos Estados Unidos. Estamos 
trazendo para o Brasil, com as devidas adaptações para o mercado, com a máxima 
localização de componentes para atingir conteúdo local que traga vantagens aos 

clientes”, acrescenta o executivo. 
 

Para os sistemas SCR, a CES passa a oferecer também os componentes de forma 
independente (avulsa), sem precisar adquirir o pacote inteiro. Entre estes itens 
independentes estão o sistema de dosagem de ureia, tanque de ureia e o 

encapsulamento metálico do catalisador entre outros. 
 

ZF lança sistema que alerta sobre risco de acidentes 

02/12/2016 – Automotive Business 

 
A ZF lança um sistema capaz de conectar em tempo real motoristas, pedestres e 
ciclistas e alertá-los sobre a iminência de colisões e risco de acidentes, incluindo 

atropelamentos. Denominado X2Safe, o algoritmo inteligente é baseado na nuvem e 
se comunica com veículos, smartphones e smartwatches (celulares e relógios que 

podem se conectar com a internet). Seu conceito permite ainda agir de forma ativa 
em veículos de condução semiautônoma e autônoma. 
 

“A segurança é o coração da condução autônoma. Nossa tecnologia poderá, em breve, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25016/cummins-passa-a-oferecer-produtos-tambem-para-egr
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beneficiar todos os usuários de vias públicas”, afirma Malgorzata Wiklinska, o diretor 
do grupo de pesquisa da ZF. 
 

O sistema pode ser usado como base de aplicativos que ligam um veículo a um ponto 
ou que ligam um ponto a um veículo e até mesmo na comunicação de um ponto com 

outro ponto.  
 

A tecnologia pode ser facilmente implantada e permite uma completa rede em nuvem 
para veículos e para todos os usuários de vias públicas: quanto mais pessoas e veículos 
conectados na rede de segurança interativa, mais efetiva é a prevenção de acidentes. 

 
Por meio do sistema, os usuários enviam dados de movimento para a nuvem a todo 

momento e de forma automática. Essas informações podem ser usadas pelo algoritmo 
para calcular se há risco de colisão com um veículo ou com outros usuários de vias 
públicas que estão por perto.  

 
Nestas situações, um alerta de colisão é acionado tanto no veículo como no 

smartphone do outro usuário da via – antes que eles tenham se visto ou antes mesmo 
que os sistemas de câmera e radar tenham condições de registrar a situação de perigo. 
 

O algoritmo pode ainda analisar o comportamento individual dos usuários das vias e a 
existência de um possível perigo para reagir de acordo com cada situação. Um exemplo 

é se um pedestre não esperar pelo farol verde, ou atravessar a via em pontos 
perigosos, o algoritmo considera este comportamento particularmente inseguro e 
assume um risco individual maior.  

 
Em uma situação potencialmente perigosa, o sistema pode avisar motoristas que 

estejam se aproximando do pedestre por meio de seus telefones celulares, enquanto 
os pedestres receberiam uma notificação audível e visível em seus smartphones ou 
smartwatches.  

 
Em caso de carros autônomos ou semiautônomos, com o crescente nível de 

comunicação também há possibilidade de intervenções nos veículos, como manobras 
evasivas e paradas de emergência. Ao contrário dos sistemas e câmeras de aviso de 
distância, a tecnologia da ZF pode interferir com antecedência para evitar uma colisão 

iminente.  
 

A interatividade do sistema vai além da comunicação entre o veículo e um determinado 
ponto, uma vez que ele analisa o contexto para avaliar a situação. O algoritmo da ZF 
processa a informação do usuário da via e também processa as informações de zonas 

de perigo, como vias com visibilidade ruim ou pontos de ônibus.. 
 

/> 
O algoritmo inteligente X2Safe da ZF comunica-se com veículos, smartphones 
e smartwatches de condutores, passageiros e ciclistas, que são alertados 

antecipadamente e, em seguida, iniciam-se as ações do sistema autônomo ou 
semiautônomo.  

 
 
 



Volkswagen vai investir R$ 1,5 bilhão em caminhões nos próximos 5 anos 

02/12/2016 – Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Caminhão Constellation, da Volkswagen 

   

A divisão de caminhões e ônibus do grupo Volkswagen passa por um dos piores 
momentos de sua história no Brasil, mas optou por apostar no futuro. A empresa 

anuncia seu plano para os próximos cinco anos, período em que pretende investir R$ 
1,5 bilhão no desenvolvimento de produtos e modernização das fábricas.  
 

"Os mercados emergentes têm ciclos de crescimento e de retração (...). Nesses 
momentos terríveis, é preciso criar um plano para avançar e sobreviver", disse 

Andreas Renschler, presidente mundial da divisão de caminhões do grupo Volkswagen.  
 

O executivo acredita na retomada do mercado nacional a partir de 2017 –um recomeço 
tímido, com expectativa de 1% de crescimento nas vendas em relação a 2016. "O 
Brasil vai melhorar, mas não dá para precisar quando. A crise está sendo pior agora", 

afirmou Renschler.  
 

O esperado avanço ocorrerá sobre um resultado pífio. Em 2011, as fábricas de 
caminhões do grupo Volkswagen no Brasil produziram, em média, 350 caminhões e 
ônibus por dia. Havia três turnos de trabalho e motivos para um planejamento 

bastante otimista, que contemplava os cinco anos seguintes.  
 

Na época, a empresa aplicou R$ 1 bilhão e viu o setor encolher. A ociosidade chega a 
75% nas unidades de Resende (RJ) e de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), 
onde são produzidos os caminhões da marca sueca Scania, que faz parte do grupo 

VW, assim como a MAN.  
 

A empresa aderiu ao PPE (Plano de Proteção ao Emprego) em 2015, e boa parte dos 
4.900 funcionários está afastada. Houve também programas de demissão voluntária.  
Pelas contas da Anfavea (associação nacional que representa as fabricantes de 

automóveis), o setor de veículos pesados deve fechar 2016 com 59 mil unidades 
vendidas. É uma volta a 1999, ano em que 61 mil ônibus e caminhões foram 

emplacados.  
 

 
 

BATE-PAPO  
Na manhã desta quinta-feira (1°), Andreas Renschler e Roberto Cortes, presidente da 

Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil, tiveram um encontro com o presidente 
República, Michel Temer, e com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Pereira.  
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Segundo os executivos, a conversa serviu para repassar o plano de investimento até 
2021 e frisar que "as empresas alemães pensam no longo prazo" e, por isso, "são 
perseverantes em momentos difíceis" como o atual.  

 
Tal perseverança implica esperar até 2022 para ver o mercado retomar os níveis de 

2011, quando foram vendidos 208 mil veículos pesados no país. Isso dependerá de 
avanços no setor de exportações, que é parte fundamental do futuro rearranjo da 

política industrial.  
 
Pelos planos da Volkswagen, o investimento anunciado deve ser "autofinanciável", mas 

não está descartada a possibilidade de pegar empréstimos. "Se houver dificuldade, 
recorreremos, sim, ao BNDES", disse Cortes.  

 
Em outros mercados, a empresa tem obtido bons resultados. Há crescimento na 
Europa (Oriental e Ocidental) e na China, além de planos de expansão na América do 

Norte por meio de acordo comercial com a Navistar.  
 

Brasileiro terá que trabalhar mais para evitar desconto na aposentadoria 

02/12/2016 – Folha de S. Paulo 

 
O brasileiro está vivendo mais e, como consequência, precisará trabalhar mais para 
evitar um desconto maior no valor da aposentadoria por tempo de contribuição.  

 
Em 2015, a esperança de vida ao nascer no país era de 75 anos, cinco meses e 26 

dias, divulgou nesta quinta (1º) o IBGE. Houve aumento, portanto, de três meses e 
14 dias em relação à expectativa para os nascidos em 2014.  
 

A expectativa de vida é um dos componentes do fator previdenciário, índice criado no 
governo FHC para reduzir o benefício do trabalhador que se aposenta mais cedo.  

 
A nova tabela do fator valerá para aposentadorias solicitadas desta quinta até 30 de 
novembro de 2017.  

 
Homens entre 50 e 59 anos de idade precisarão trabalhar 62 dias a mais para ter o 

mesmo valor de aposentadoria, na comparação com um benefício solicitado até o mês 
passado. Para mulheres de 45 a 54 anos, o período aumentou em 73 dias, segundo a 

Conde Consultoria Atuarial.  
 
O fator previdenciário é aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição dos 

segurados que ainda não atingiram a fórmula 85/95, que dá benefício integral. O 
governo poderá acabar com o fator ao criar a idade mínima.  

 
REDUÇÃO  
A nova tabela do fator previdenciário, em vigor desde esta quinta, aumenta em 0,64% 

o desconto na média salarial dos segurados que pedirem aposentadoria a partir dos 
50 anos de idade.  

 
Essa redução no valor da aposentadoria chega a R$ 2.140,11 para o segurado que 
sempre teve contribuições pelo teto do INSS, que é de R$ 5.189,82 até o fim deste 

mês.  
O desconto foi calculado considerando um segurado com 50 anos de idade e 35 anos 

de contribuição. Com o novo fator, a aposentadoria dele seria de R$ 2.929,89. O fator 
de 0,578 resulta em um benefício 42,21% menor do que a média salarial.  
 

As mulheres perdem ainda mais com o fator. Como podem pedir a aposentadoria com 
30 anos de contribuição, com cinco anos a menos de trabalho que os homens, elas 

acabam recebendo benefícios com redutores maiores.  
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É o caso da mulher que contribuiu 30 anos e já pode se aposentar aos 45 anos. Se 
tiver uma média salarial de R$ 5.070, ela terá uma aposentadoria de R$ 2.484,99.  
 

Com o fator, a segurada acaba com uma aposentadoria que é menos da metade da 
média de seus maiores salários, uma redução de 50,99%. Em comparação com a 

tabela válida até novembro, os benefícios delas ficarão 0,66% menores.  
 

Os índices da nova tabela de descontos das aposentadorias foram calculados pelo 
atuário Newton Conde, da Conde Consultoria, especializado em Previdência.  
 

A reforma da Previdência, em discussão pelo governo do presidente Michel Temer 
(PMDB), deve alterar a aplicação do fator e da fórmula 85/95, que dá benefício 

integral. 
 

Número de idosos cresce e gera desafio maior à Previdência, diz IBGE 

02/12/2016 – Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Fatia de idosos na população brasileira chegou a 14,3% em 2015, segundo dados 
do IBGE 

 

Com o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de fecundidade, a fatia de 
idosos na população brasileira chegou a 14,3% em 2015, segundo dados divulgados 

nesta sexta (2) pelo IBGE.  
 

O número representa um crescimento de 46% em relação aos 9,8% verificados em 
2005 e reforça o desafio para manter a sustentabilidade do sistema previdenciário, 
dizem técnicos do instituto.  

 
Os dados são do estudo Síntese de Indicadores Sociais, elaborado com base em dados 

da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios).  
 
"Dado o processo de envelhecimento populacional que vem sendo experimentado no 

país, é importante destacar os desafios que surgem neste cenário, que estão 
relacionados principalmente com a Previdência Social, a saúde, a assistência social, o 

cuidado e a integração dos idosos", conclui o estudo.  
 

Com o argumento de que precisa conter o deficit na Previdência, o governo vai tentar 
aprovar uma nova reforma da previdência, ampliando a idade mínima para 
aposentadorias. A proposta deve ser anunciada ainda neste ano.  

 
O envelhecimento da população elevou o indicador de dependência dos idosos inativos 

em relação à população economicamente ativa, que mostra a relação entre as pessoas 
que trabalham e os aposentados.  
 

Em 2005, havia 15,5 aposentados para cada 100 brasileiros em condições de 
trabalhar. Em 2015, o número subiu para 22,2.  

 
Citando projeções das Nações Unidas, o IBGE lembra que a fatia dos idosos na 
população tende a dobrar em 24 anos, ampliando ainda mais a dependência.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1837635-temer-diz-que-previdencia-chegara-ao-congresso-na-proxima-semana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1837736-numero-de-idosos-cresce-e-gera-desafio-maior-a-previdencia-diz-ibge.shtml


Entre 2005 e 2015, a expectativa de vida do brasileiro aumentou de 72 anos para 75,4 
anos.  
 

Os dados do IBGE mostram como os brasileiros sentem os efeitos da última reforma 
da Previdência, aprovada pelo ex-presidente Lula em 2003.  

 
Entre os idosos ocupados, aumentou de 47,6% para 52,3% a concentração no grupo 

de pessoas com idades entre 60 e 64 anos. No mesmo período, o nível de ocupação 
dos idosos caiu de 30,2% para 26,3%.  
 

Além disso, 46,2% dos brasileiros com mais de 60 anos que trabalham não receberam 
aposentadoria em 2015. O número representa um avanço sobre os 33,3% de 2015.  

 
"É possível relacionar tais fatos com alterações legislativas dos regimes previdenciários 
na direção de postergar a concessão de aposentadoria", diz o instituto.  

 
O IBGE detectou ainda um fator de vulnerabilidade dos idosos no mercado de trabalho, 

referente à baixa escolaridade, em relação a outras faixas etárias.  
 
Entre os idosos inseridos no mercado de trabalho, a média de anos de estudo era de 

5,7 em 2015, abaixo dos 8,9 anos da população entre 30 e 59 anos e dos 10,1 anos 
dos que se situam entre 15 e 29 anos.  

 
Para os pesquisadores do instituto, o fato indica uma inserção em postos de trabalho 
que exigem menor qualificação.  

 
"A implantação de políticas públicas específicas para os idosos —por exemplo, na seara 

da acessibilidade, da seguridade social e do mercado de trabalho— faz-se necessária 
para que não só se viva mais, mas também melhor", diz o estudo. 
 

Diferença de salários entre homens e mulheres aumenta em cargos de chefia 

02/12/2016 – Folha de S. Paulo 

 
A diferença salarial entre homens e mulheres permanece em queda no país, mas ainda 

há grande espaço para aproximação, principalmente em cargos de chefia.  
 
Segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, o rendimento das mulheres 

equivalia a 76% do dos homens em 2015, cinco pontos percentuais a mais do que os 
71% registrados em 2005.  

Em 2015, o rendimento médio real do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.012. Já a 
trabalhadora recebeu, em média, R$ 1.522.  
 

Apesar da evolução de 38,2% no rendimento das mulheres em dez anos, o valor 
observado em 2015 ainda é menor do que os R$ 1.552 que os homens ganhavam em 

2005.  
 
A diferença de salários é ainda maior em cargos de gerência ou direção, segundo os 

dados do IBGE. Neste caso, o salário médio das mulheres equivale a 68% do valor 
pago aos homens. Em 2005, equivalia a 71%.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1837738-diferenca-de-salarios-entre-homens-e-mulheres-aumenta-em-cargos-de-chefia.shtml


Há também um indicador de desigualdade entre as próprias mulheres: aquelas que 
têm emprego informal ganham apenas 49% das que trabalham com carteira assinada. 
No caso dos homens, a razão é de 55%.  

 
"As desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho podem ser 

analisadas também sob outras duas óticas: a diferenciação das jornadas de trabalho 
e a ocupação de cargos de chefia ou direção", ressalta o IBGE.  

 
No primeiro caso, as mulheres tendem a ter uma jornada semanal menor do que 40 
horas semanais, o que indica maior informalidade.  

 
De acordo com a pesquisa, a jornada média das mulheres foi de 34,9 horas por semana 

em 2015, enquanto a dos homens foi de 40,08 horas.  
Ainda assim, as mulheres têm uma jornada total maior, de 55,1 horas por semana, 
considerando os afazeres domésticos. Para os homens, a jornada média total é de 

50,5 horas semanais.  
 

No caso da ocupação de cargos de chefia, do total de cargos ocupados por homens de 
25 anos ou mais, 6,2% são de gerência ou direção. Para as mulheres, a proporção é 
de 4,7%.  

 

Indecisão do governo mantém frete marítimo 47,1% mais caro para o Chile 

02/12/2016 – CNI 
 

Estudo da FGV com 3 mil produtos mostra que acordo de transporte é prejudicial para 
o setor privado brasileiro. Câmara de Comércio Exterior decidiu pela denúncia, mas o 
ato ainda não saiu do papel 

 

 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) espera que a decisão unânime da Câmara 

de Comércio Exterior (Camex) em acabar com o acordo marítimo com o Chile se 
mantenha na reunião da Camex na terça-feira (6).  
 

Para o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a denúncia do acordo é urgente 
e necessária para reduzir o preço do frete marítimo e permitir a competição na rota 

Brasil-Chile-Brasil.  
  
O convênio marítimo bilateral é perverso para a competição, mantém apenas oito 

navios para atender 5 mil empresas e deu poder de monopólio para os transportadores 
no Brasil e no Chile. 

 
Estudo inédito do Centro do Comércio Global e Investimento da Escola de Economia 
de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostra que o frete marítimo entre 

o Brasil e o Chile é, em média, 47,1% mais caro do que deveria por causa do acordo. 
Do Chile para o Brasil, a ausência do livre comércio criou um frete 37% maior.   

  
No entanto, quando se olha setorialmente, o sobrepreço pago pela indústria extrativa 
que exporta para o Chile é de 51,4%, as manufaturas pagam 46,4% a mais, a 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/11/1,103434/indecisao-do-governo-mantem-frete-maritimo-47-1-mais-caro-para-o-chile.html
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agropecuária 45,1% e o agronegócio 41,5%. Atualmente, o Chile é o sétimo principal 
mercado para os produtos de alto valor agregado do Brasil. 
 

AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES – O estudo da FGV mostra que as exportações de 
manufaturas do Brasil para o Chile aumentariam 13,45% e o agronegócio subiriam 

13,45%. Os principais benefícios para as exportações chilenas seriam na agropecuária, 
com incremento de 21,68% e na indústria extrativa, 19,4%.  

  
A CNI avalia que o aumento da importação não é negativa, pois o Brasil importa 
insumos essenciais para a indústria, como o cobre. Com a abertura de mercado, os 

ganhos na corrente de comércio é de US$ 636 milhões.  
 

“O estudo da FGV reforça a posição da CNI de que não existem razões que justifiquem, 
em pleno século 21, a manutenção de um acordo que cria uma reserva de mercado. 
No Brasil, são quase 5.000 empresas negativamente afetadas por esse instrumento 

ultrapassado.  
 

Sabemos que o objetivo do governo brasileiro é destravar a economia e impulsionar o 
comércio exterior. Mas, para isso, a CAMEX precisa confirmar sua decisão", diz o 
presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.  

 

Empresas estão longe de virada no Brasil apesar de surpreenderem 

02/12/2016 – Portal Contábil 

A surpresa positiva com os lucros das empresas listadas na Bovespa não deixou os 
gestores de recursos mais otimistas em relação aos próximos trimestres. 

No terceiro trimestre deste ano, 28 das 55 empresas do Ibovespa, principal índice da 

Bolsa brasileira, apresentaram resultados acima do esperado, segundo dados 
compilados pela agência de notícias Bloomberg. É a primeira vez em um ano que a 

maioria dos integrantes do indicador supera expectativas. 

Ainda assim, a recuperação foi motivada principalmente pelo “esforço brutal” para 
enfrentar a crise do que por qualquer melhora da economia, na visão de Jorge Simino, 
diretor de investimentos da Fundação Cesp, o quarto maior fundo de pensão do país. 

“Decolagem mesmo é o segundo semestre do ano que vem”, disse Simino, que 
administra aproximadamente R$ 27 bilhões em ativos, incluindo R$ 2,93 bilhões em 
ações. “O executivo ralou, enxugou custo, enxugou pessoal, cortou hora extra, tirou 

pessoa do turno, revisou contrato. Mas ainda assim o ambiente fora do portão da 
empresa é muito difícil.” 

Demissões 

As companhias diminuíram custos operacionais, incluindo aluguel de escritórios e 
viagens de negócios, para lidar com a queda da demanda. Aluguel de escritórios 
desabou 11% em outubro em relação a um ano antes, de acordo com dados 

compilados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e pelo website 
Zap Imóveis. 

As empresas também estão demitindo pessoal. Cerca de 720,9 mil vagas foram 

eliminadas pelas grandes empresas este ano, enquanto as menores acabaram com 
46,5 mil empregos, segundo cálculos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae). 

A taxa nacional de desemprego bateu recorde, chegando a 11,8% no terceiro 
trimestre, vindo de 8,9% um ano antes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/empresas-estao-longe-de-virada-no-brasil-apesar-de-surpreenderem/


De acordo com um relatório da Funcesp, a margem EBITDA combinada de 97 
empresas abertas subiu para 10,6% no terceiro trimestre, comparado a 10% um ano 
antes. 

Setor financeiro 

Embora o número menor de funcionários ajude o resultado das empresas, só uma 
recuperação “consistente” da economia levará a uma melhora contínua nos lucros, 
disse Jorge Augusto Saab, gestor de renda variável da Rio Bravo Investimentos, que 

tem aproximadamente R$ 12 bilhões em ativos sob gestão. “Melhorar resultado só 
pelo lado do custo tem limite”, ele disse em entrevista em São Paulo. 

O setor financeiro provavelmente terá bons resultados já no início de 2017, à medida 

que a inadimplência deixa de subir e a concessão de empréstimos é retomada, disse 
Saab. Os bancos lideraram os esforços para ampliar as margens no terceiro trimestre. 

Nove das 15 empresas financeiras do Ibovespa superaram as estimativas do mercado 

cobrando juros e taxas de serviços maiores dos clientes para compensar a queda no 
crédito. 

Comércio 
Já as varejistas não começarão o ano com o pé direito, porque o aumento do 

desemprego ainda prejudica os consumidores, disse Saab. A Rio Bravo projeta 
crescimento da economia na casa de 1% no ano que vem, dentro da previsão de 

analistas sondados pela Bloomberg. 

“As empresas estão mais preparadas para capturar uma melhora do cenário, mas esse 
cenário é de uma melhora muito lenta”, disse Simino. 

Recuperação judicial passa a ser tábua de salvação do varejo 

02/12/2016 – Portal Contábil 

Grandes empresas do varejo não resistiram à degradação da economia, que se arrasta 
desde 2014, e afundaram em dívidas. Muitas buscaram nos processos de recuperação 

judicial uma última alternativa para tentar se reerguer. 

Entre elas estão a Barred´s, Luigi Bertolli, Cori, Camisaria Colombo, BMart, apenas 
para citar algumas. As redes varejistas se mostraram menos resistentes à recessão 

prolongada. 

“Elas têm menos gordura para queimar”, comenta Carlos Henrique Abrão, 
desembargador do TJ-SP e presidente do Instituto Nacional de Recuperação 

Empresarial (INRE). 

De fato, quando o consumidor colocou o pé no freio por efeito da crise, essas redes, 
que vinham em um forte processo de expansão iniciado em 2005, perderam suas 
bases de sustentação. 

Descapitalizadas, não puderam honrar os empréstimos realizados junto a bancos 
usados na abertura de novas lojas. 

A história da Barred´s, do ramo de confecção, sintetiza esse momento. Criada em 
2006, a rede chegou a ter 160 lojas em shoppings, vendendo em algumas delas peças 

de fabricação própria. 

A rede, que faturava R$ 90 milhões, anunciou no início de março deste ano uma dívida 
de mais de R$ 100 milhões (hoje em R$ 120 milhões com as correções). 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/recuperacao-judicial-passa-ser-tabua-de-salvacao-do-varejo/


Com a queda da massa salarial e o avanço do desemprego, seu principal público, os 
consumidores das classes C e D, sumiram. 

Mas os custos fixos permaneceram, entre eles o aluguel dos shoppings, as compras 

junto a fornecedores e as parcelas de empréstimos bancários. 

“Empresas do varejo não conseguem crescer com capital próprio, precisam de capital 
de terceiros, dos empréstimos dos bancos”, diz Eduardo Paranhos, representante da 
Barred´s. 

Hoje, os bancos e shoppings são os maiores credores da Barred´s. “Quando as coisas 
estavam boas, os bancos se mostravam dispostos a ajudar, mas quando apareceram 
os problemas esses parceiros pularam fora”, diz Paranhos. 

Ele conta que quando tudo começou a desmoronar, alguns bancos com quem a 

varejista tinham empréstimos com prazos de dois anos para ser quitados não quiseram 
renegociar. Pelo contrário, “cobraram todo o valor de uma só vez.” 

Desde março, quando a Barred´s anunciou a necessidade de recuperação judicial, 40 

das suas  lojas foram fechadas. Algumas por força de decisão judicial, outras por falta 
de acordo com credores. “Negociar com os shoppings, com quem temos dívidas, ficou 
complicado”, diz Paranhos. 

A assembléia de credores para votar o plano de recuperação judicial da Barred´s está 
agendada para 30 de janeiro de 2017, com segundo convocação para 21 de fevereiro. 
Caso seja aprovado, a varejista terá dois anos para cumpri-lo à risca. 

Nem todas conseguem. Segundo Abrão, presidente do INRE, apenas 8% das empresas 

cumprem o plano no prazo de dois anos. Um levantamento feito por ele mostrou que, 
entre 2014 e 2016, o número de empresas pedindo aos credores mais tempo para 

cumprirem o acordado na recuperação judicial cresceu 31,5%, tendo como base um 
universo de 6 mil empresas. 

Desses 31,5% de crescimento, 13,5 pontos porcentuais são de empresas do segmento 

do varejo. Em seguida aparece o agronegócio, com 8 pontos porcentuais; indústria, 
com 5 pontos porcentuais; e serviços, 3 pontos porcentuais. 

É importante lembrar que, caso os credores não aceitem renegociar aos prazos, a 
falência da empresa é decretada. 



 

Abrão vê contradições na lei de recuperação judicial que punem as empresas. “Ela deveria ter a 

recuperação da empresa como objetivo e a recuperação dos créditos como uma conseqüência. Mas 

ocorre o oposto”, diz o presidente do INRE. 

Apesar disso, algumas medidas, ainda que pontuais, estão tornando recuperação judicial um pouco 

mais flexível. Como exemplo, a Justiça do Rio Grande do Sul aceitou recentemente o plano de 

recuperação judicial da construtora Sultepa, mesmo que alguns credores com garantia real 

discordassem. 

Esses credores com garantia real – que possuem os maiores valores a receber – têm peso maior no 

processo de aprovação do plano de recuperação. 

Outra medida considerada positiva por Abrão foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) julgando procedente aceitar a decisão da assembléia de credores, mesmo que nem todos os 

credores tenham participado da reunião. 

“Essa decisão segue um princípio da Justiça norte-americana, o cram down, que valida a decisão 

da maioria. É comum que um pequeno número de credores, com valores elevados a receber, 

interfira na decisão de um grupo maior”, diz Abrão. 

PROLIFERAÇÃO 

No acumulado de janeiro a outubro de 2016, na comparação com igual período do ano passado, 

houve crescimento de 57,6% no número de pedidos de recuperação judicial. De 1.015 pedidos, o 

número saltou para 1.600. A informação é da Serasa Experian. 
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Entre essas empresas estão as pertencentes ao grupo varejista GEP, que controla as marcas Luigi 

Bertolli e Corio, entre outras. A recuperação do GEP foi requisitada no início do ano, e aceita pela 

Justiça, depois de o grupo assumir uma dívida de R$ 513 milhões. 

A Camisaria Colombo também usou essa saída para negociar com seus credores uma dívida de R$ 

1,3 bilhão. O valor é devido basicamente para bancos, que esperam reaver R$ 800 milhões. 

Os reflexos da crise foram as justificativas principais de ambas empresas para os seus problemas 

financeiros. 

Também foi a alegação da varejista de brinquedos BMart, que atua desde 1995 nos mercados de 

São Paulo e Minas Gerais, para entrar com pedido de recuperação Judicial. A dívida contraída pela 

empresa, que possui 28 unidades, é próxima aos R$ 120 milhões. 

Até antes de 2014 o setor que mais recorria ao instrumento da recuperação judicial era a indústria. 

Hoje é o varejo que mais recorre a essa solução. 

 


