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CONSULTA NACIONAL – NR 12 

12/12/2016 – Fiep 
 

 
Abaixo segue link do Senado Federal para sua participação na consulta nacional no 

Portal E-Cidadania sobre o PDS 43/2015 que susta a Norma Regulamentadora 12 (NR-
12) do Ministério do Trabalho.  
 

Para participar, basta acessar o endereço, e votar:  
 

CÂMBIO 

EM 12/12/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,343 3,343 

Euro 3,548 3,549 
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Firjan: 47% do que a indústria produz é usado para pagar imposto 

12/12/2016 – GS Notícias 
 
Estudo do departamento de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos da Firjan mostra 

que os tributos representam 47,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de 
transformação, ou seja, quase metade de tudo o que é produzido pelo setor é 

direcionado para o pagamento de impostos. É o maior peso entre todos os setores da 
economia.  
 

A carga para indústria é mais que o dobro da que incide sobre o setor de serviços, por 
exemplo, para o qual os tributos representam 22,9% da produção. É maior também 

que a média geral da economia brasileira, cuja carga é de 28,2% do PIB. 
 
O estudo foi elaborado a partir de dados fornecidos pela Receita Federal. Para a Firjan 

e especialistas no setor, a atual estrutura tributária brasileira vai na contramão do 
restante do mundo, onde a tributação sobre renda é mais importante do que sobre 

bens e serviços, tira competitividade da indústria e trava investimentos. 
 

  -    

 
- Hoje, a carga tributária da indústria é muito maior do que seu peso na economia. O 
setor carrega um fardo maior em termos relativos do que outros setores e isso é um 

dos principais fatores que impedem a indústria de se recuperar. As elevações de 
alíquotas nos últimos anos mostraram que, em vez de a arrecadação aumentar, isso 

contribuiu para que empresas fechassem e outras ficassem inadimplentes - observa 
Guilherme Mercês, economista da Firjan. 

 
Para Mercês, se os prazos para pagamento dos impostos fossem estendidos - medida 
que independe de uma reforma tributária -, já seria amenizada a situação da indústria, 

que caminha para registrar, em 2016, sua terceira queda seguida na produção e no 
PIB: 

 
- A indústria leva cerca de 55 dias para receber por uma venda. Mas o pagamento do 
impostos correspondente é sempre feito antes desse prazo. Dessa forma, as empresas 

acabam financiando o governo. 
 

EFEITO DA INFORMALIDADE 
Mauricio Canêdo Pinheiro, pesquisador nas áreas de Desenvolvimento Econômico e 
Política Industrial da FGV-Rio, pondera que, como esse cálculo considera a relação 

direta entre a receita arrecadada por meio do pagamento de tributos e o PIB, e a 
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indústria é mais formalizada do que os outros setores, sua carga tributária sempre 
será maior: 
 

- Serviço e comércio têm mais informalidade, mais empresas livres de impostos. A 
comparação que faz mais sentido é com a carga tributária de outros países. E, quando 

olhamos para fora, vemos que, enquanto aqui temos uma estrutura tributária centrada 
nos impostos sobre transações, que incide sobre o preço final dos produtos, lá fora ela 

é mais sobre a renda. 
 
''A margem de lucro da indústria é menor que a de outros setores. Com isso, não 

consegue investir e precisa se autofinanciar, já que o crédito é caro no Brasil''  
 

- Guilherme Mercês Economista da Firjan  
Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostram que, de forma geral, a carga tributária brasileira passou de 24,4% do PIB 

em 1980 para 33,5% do PIB em 2014 - um dos maiores saltos entre os 34 países da 
organização.  

 
Nas nações da OCDE, a tributação sobre renda é mais importante do que sobre bens 
e serviços. No Brasil, a tributação alicerçada sobre bens e serviços é, segundo 

economistas brasileiros, um dos fatores responsáveis pela alta carga que pesa sobre 
a indústria. 

 
Dados mais recentes compilados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) mostram que, enquanto a tributação sobre a renda representa 37% das 

receitas na OCDE; no Brasil, responde por 18%. Já a tributação sobre bens e serviços 
responde por 25% da carga tributária na OCDE e 51% no Brasil. Para a Fiesp, a 

tributação brasileira penaliza a produção, os investimentos e o consumo. 
 
- Tributação sobre patrimônio e imposto de renda tem de ser colocada na pauta num 

momento de ajustamento das contas públicas para que se reduza as distorções 
setoriais e que penalizam sobretudo as atividades produtivas. Precisamos discutir qual 

estrutura tributária a gente deve ter para voltar incentivar o crescimento econômico 
e, ao mesmo tempo, ajudar a equacionar o problema de finanças públicas - defende 
Rafael Fagundes Cagnin, economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (Iedi). 
 

AVALIAÇÃO DO CUSTO-BENEFÍCIO 
E, apesar das desonerações concedidas nos últimos anos estarem sendo alvo de 
críticas por não terem trazido os benefícios esperados para a economia, conforme 

mostrou reportagem exclusiva publicada pelo GLOBO na semana passada, ele sustenta 
que a situação da indústria seria ainda pior sem os incentivos. 

 
- A despeito das desonerações, continuamos a ter a carga tributária mais elevada 

mesmo com elas. Imagine o quanto a indústria teria caído mais se não tivesse esses 
abatimentos - completa Cagnin. - É necessário que qualquer medida de isenção ou 
incentivo à indústria seja permanentemente acompanhada e avaliado o custo-

benefício num momento em que se mostra ineficaz. Mas também não é possível de 
uma hora para outra você reverter benefícios. Ainda mais num momento conjuntural 

muito ruim. 
 
A perda de competitividade e da capacidade de investimento da indústria é outro fator 

que chama a atenção nos dados de arrecadação compilados pelo estudo da Firjan. A 
indústria de transformação tem a menor participação nos tributos incidentes sobre o 

lucro - o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSLL) representam apenas 4,1% e 2% do total arrecadado, respectivamente. 
 

Para a Firjan, a diferença em relação aos outros setores indica forte redução da 
margem de lucro nos últimos anos, resultado do aumento dos custos de produção e 



da forte concorrência com os importados. Entre 2011 e 2015 a arrecadação de IRPJ e 
CSLL da indústria de transformação caiu 35,3% e 37,3%, respectivamente. De acordo 
com Mercês, a queda na margem de lucro trava investimentos: 

 
- A margem de lucro dela (indústria) é menor que a de outros setores. Com lucro 

menor, não consegue investir porque faz isso com o lucro retido. Ela precisa se 
autofinanciar, já que o mercado de crédito é muito caro no Brasil. 

 

Dívida da indústria vai subir 200% até 2020, diz Fiesp 

12/12/2016 – GS Notícias 
 
Em 2020 a dívida financeira líquida das maiores empresas da indústria de 

transformação deve chegar a R$ 594,2 bilhões, o que significa uma elevação de 207% 
no endividamento entre 2010 e 2020.  

 
No mesmo período o Ebitda - o lucro antes dos impactos financeiros e não 
operacionais, como juros, impostos, depreciação e amortização - deve ter alta de 28%. 

A relação dívida/Ebitda no período deve passar de 1,95 para 4,69.  
 

As projeções constam de levantamento do departamento de competitividade e 
tecnologia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com base nas 
perspectivas de juros e crescimento do boletim Focus de 21 de outubro. A evolução 

do endividamento foi projetada de acordo com a atual tendência média de 
crescimento.  

 
Os dados foram dessazonalizados pelo IPCA e foi suposto que o câmbio é constante. 
Foram analisadas demonstrações financeiras de 114 empresas de capital aberto e 155 

empresas fechadas entre 2010 e 2015.  
 

Os dados foram coletados pelo Centro de Estudos do Instituto Ibmec. A Petrobras foi 
excluída da amostra, que representa 43% da receita líquida de vendas da indústria de 
transformação do país.  

 
A ideia, diz José Ricardo Roriz Coelho, diretor de competitividade da Fiesp, foi analisar 

a evolução do endividamento e a capacidade de pagamento das maiores indústrias de 
transformação. Ele ressalta que a amostra baseou-se predominantemente em grandes 

empresas, com maior acesso ao crédito bancário e ao mercado de capitais.  
 
Trata-se de um universo, portanto, que tende a ter nível de endividamento maior que 

as empresas de pequeno porte. As projeções, diz Roriz, mostram que caso seja 
mantida a atual tendência, a maioria das empresas se encontrará em situação 

bastante preocupante nos próximos anos.  
 
"Isso prejudicará o investimento, essencial para a recuperação da economia." Para 

ele, são necessárias medidas urgentes para desalavancagem e recuperação das 
indústrias. "As reformas em discussão devem ajudar no médio e longo prazos. Mas 

precisamos de um plano para o curto prazo. Caso contrário as empresas não 
conseguirão se manter."  
 

A dívida financeira bruta das empresas do universo pesquisado pela Fiesp aumentou 
59% reais de 2010 para 2015, de R$ 317,4 bilhões para R$ 530,5 bilhões. Somente 

entre 2014 para 2015 a elevação foi de 17,2%. O quadro, aponta Roriz, é o resultado 
da combinação de crise, juros altos e câmbio desfavorável. O maior endividamento 
não aconteceu à toa.  

 
Segundo o levantamento da Fiesp, o Ebitda agregado das empresas pesquisadas caiu 

6,6% em 2015, na comparação com 2014, mesmo com elevação de 1,3% na receita 
de vendas no mesmo período.  
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A margem Ebitda - medida pela relação entre esse lucro e a receita operacional líquida 
- caiu de 13,2% em 2014 para 12,2% em 2015, o menor valor desde 2012, segundo 

a pesquisa. A queda revela o recuo na capacidade de geração de caixa nas empresas, 
o que demandou maior necessidade de financiamento.  

 
Com uma dívida maior, as empresas ficaram mais alavancadas. A relação entre dívida 

e patrimônio líquido, que dá a medida da alavancagem, cresceu de 86,1% em 2010 
para 126,6% no ano passado. O estudo mostra que em 2015 seriam necessário 2,81 
anos de resultado para pagar a dívida financeira líquida total. Em 2010 eram 

necessários 1,95 ano.  
 

Os dados ressaltam que o endividamento alto é uma situação geral da grande 
indústria. Em 2015, 49,4% das empresas encontravam-se com relação dívida 
líquida/Ebitda maior que cinco, o que é considerado nível crítico. Essas empresas 

representam 39% do faturamento das empresas pesquisadas. Em 2010, essa 
proporção era de 37,1%, responsáveis por 22,3% do faturamento. A dívida maior 

elevou as despesas financeiras.  
 
O levantamento da Fiesp mostra que as despesas financeiras cresceram de R$ 45 

bilhões em 2010 para R$ 155 bilhões no ano passado. Somente de 2014 para o ano 
passado o salto foi de R$ 71 bilhões.  

 
O movimento dos juros e do câmbio contribuíram. O valor nominal da taxa de câmbio 
saltou de R$ 2,35 na média de 2014 para R$ 3,33 na média de 2015, uma diferença 

de 41,7%. A desvalorização recente é considerada benéfica, mas veio com pesada 
volatilidade e incerteza. 

 

Só o Paraná e mais dois estados têm alta na produção industrial 

12/12/2016 – Bem Paraná 
 

  
 

 A produção industrial recuou em 11 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) na passagem de setembro para outubro deste ano, 

segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional. A maior 
queda foi em Minas Gerais (-7,6%). Apenas três estados tiveram aumento na 

produção industrial: Rio de Janeiro (3,4%), Paraná (2,7%) e Pernambuco (1,5%). 
 
Outros locais que tiveram uma redução mais acentuada do que a média nacional (-

1,1%) foram Pará (-4,2%), Goiás (-3%), Amazonas (-2,5%), São Paulo (-2,4%), 
Santa Catarina (-2,1%) e Região Nordeste (-1,2%).Outros áreas com recuo na 

produção foram Rio Grande do Sul (-1%), Espírito Santo (-0,6%), Ceará (-0,3%) e 
Bahia (-0,3%). 
 

Nos demais tipos de comparação, o IBGE também analisa o desempenho da indústria 
em Mato Grosso. Na comparação com outubro de 2015, 13 locais tiveram queda, com 

destaque para Mato Grosso, com redução de 21,6%. Apenas dois locais acusaram alta: 
Rio de Janeiro (5,7%) e Pará (2,4%). 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/478415/so-o-parana-e-mais-dois-estados-tem-alta-na-producao-industrial


No acumulado do ano, 14 locais tiveram queda, com destaque para o Espírito Santo 
(-21,6%). Apenas o estado do Pará teve alta (9,3%). No acumulado de 12 meses, 13 
estados tiveram queda, com destaque para Espírito Santo (-21,2%), e dois 

registraram aumento: Pará (7,8%) e Mato Grosso (0,1%). 
 

Brasil pede à indústria 'trégua' em pedidos de proteção contra China 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 

 

 
O governo solicitou ao setor privado uma "trégua" nos pedidos de proteção contra os 

produtos importados da China até meados de 2017.  
 
O objetivo é evitar que o Brasil tome a frente em uma das maiores polêmicas do 

comércio exterior: o reconhecimento da China como economia de mercado.  
 

Neste domingo (11), expira o prazo de 15 anos acertado em 2001, quando os asiáticos 
entraram na OMC (Organização Mundial do Comércio), para que os demais países 
tenham autorização para discriminar os produtos chineses e taxá-los com mais rigor.  

 
O argumento para o tratamento diferenciado é que a China não é uma economia de 

mercado, ou seja, os preços dos seus produtos são artificialmente baixos em razão da 
interferência do governo, concedendo subsídios ou manipulando o câmbio.  
 

EUA, União Europeia e Japão já sinalizaram que a China não eliminou essas distorções 
e que não vão considerar o país como uma economia de mercado. Os chineses 

disseram que isso é inaceitável.  
 
"Cada país está fazendo a sua interpretação sobre um artigo específico que deixa de 

ter validade. Isso vai gerar bastante controvérsia, porque é um tema sensível", afirma 
Roberto Azêvedo, diretor-geral da OMC.  

 
Por isso, é provável que a China inicie uma disputa nos tribunais do órgão contra o 
primeiro país que aplicar sobretaxas contra seus produtos a partir da agora. Os EUA 

devem puxar a fila, e a decisão da OMC sobre o caso servirá de referência para o resto 
do mundo.  

 
Para evitar problemas com a China, o governo brasileiro reuniu representantes da 

indústria no início do semestre e pediu que eles antecipassem seus pedidos de 
aplicação ou de revisão de sobretaxas contra dumping, que é a venda abaixo do preço 
de custo.  

 
A indústria atendeu ao apelo e foram aplicadas ou prorrogadas seis tarifas antidumping 

contra a China nos últimos meses para produtos variados. Procurado, o Ministério da 
Indústria (Mdic) não deu entrevista.  
 

 
 

DUMPING  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840332-brasil-pede-a-industria-tregua-em-pedidos-de-protecao-contra-china.shtml


A punição contra o dumping está no centro da preocupação da indústria no Brasil e 
nos demais países. Até agora, os países desconsideravam os preços praticados na 
China e adotavam outra referência no cálculo do dumping.  

 
A manobra permitiu que as taxas aplicadas contra produtos chineses fossem 

significativamente mais altas. No caso do Brasil, a tarifa antidumping média é de 
98,6% contra a China e de 40,4% contra os demais países, conforme estudo da 

consultoria Barral MJorge Associados.  
Com o novo status da China como economia de mercado, não se sabe se a maneira 
de fazer o cálculo vai mudar.  

 
"Hoje há enorme incerteza sobre como a defesa comercial vai funcionar daqui para a 

frente", diz Carlos Abijaodi, diretor de desenvolvimento industrial da CNI 
(Confederação Nacional da Indústria).  
 

Segundo apurou a Folha, o governo brasileiro, por enquanto, não deve fazer 
modificação nas regras para as investigações antidumping. 

 

Central divulga calendário de manifestações 

12/12/2016 – Bem Paraná 
 
A Executiva Nacional da Força Sindical decidiu programar atos contra a proposta de 

reforma da Previdência. Os sindicalistas aprovaram um calendário de lutas e 
mobilizações, que acontecerão nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. 

As primeiras manifestações serão organizadas pelos aposentados, com a realização de 
atos, no dia 24 de janeiro, em vários Estados. Já para o dia 25 de janeiro está 
programado um grande ato na Praça da Sé, em São Paulo, que está sendo organizado 

pelo Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical. Neste ato haverá também 
a participação de sindicalistas. 

 
Os sindicalistas também decidiram que irão realizar, nas primeiras semanas de 
fevereiro, manifestações nas capitais dos Estados para alertar e esclarecer a população 

sobre os exageros da PEC da Previdência. Nesse período, eles também vão conversar 
com os parlamentares visando sensibilizá-los sobre a necessidade de mudanças na 

PEC. 
 

O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, afirmou, 
durante a reunião que contou com a presença de cerca de quatrocentos sindicalistas, 
que os principais pontos da reforma proposta pelo governo são injustos e prejudicam 

os mais pobres. “Somos contra a proposta do governo e vamos insistir nas mudanças”, 
disse. 

 
Os sindicalistas também aprovaram a proposta que Paulinho quer apresentar como 
emenda na Câmara dos Deputados de estabelecer uma idade mínima de 60 anos para 

homens e 58 para mulheres. 
 

Vagas na indústria criativa crescem no país, mas salários caem 

12/12/2016 – Bem Paraná 

 
Os empregos na indústria criativa cresceram 0,1% em 2015 na comparação com 2013, 
totalizando 851,2 mil trabalhadores, conforme Mapeamento da Indústria Criativa no 

Brasil, divulgado na última semana pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan),  

 
“No período em que o Brasil perdeu, nesses dois anos de análise, 900 mil postos de 
trabalho, qualquer saldo positivo é comemorado. E a indústria criativa foi positiva”, 

disse o gerente do Programa da Indústria Criativa do Sistema Firjan, Gabriel Pinto.  

http://www.bemparana.com.br/noticia/478620/central-divulga-calendario-de-manifestacoes
http://www.bemparana.com.br/noticia/478581/vagas-na-industria-criativa-crescem-no-pais-mas-salarios-caem


Gastronomia 
A maioria das vagas foram abertas na área de cultura (patrimônio e artes, música, 
artes cênicas e expressões culturais), que teve crescimento de 7,1% no período 

analisado. “Foi basicamente a gastronomia que puxou a cultura para cima, porque se 
consolidou como uma expressão cultural”. 

 
Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram a metade dos empregos criativos 

no país, com 328 mil e 99 mil trabalhadores, respectivamente. Em São Paulo, a maior 
parte dos profissionais (69 mil) estão na área de publicidade; e no Rio, em tecnologia.  
  

PIB Criativo 
A participação da produção da indústria criativa, no Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil, aumentou de 2,56%, em 2013, para 2,64%, em 2015, gerando R$ 155,6 
bilhões. No ranking por estados, a maior participação da indústria criativa no PIB 
estadual foi registrada em São Paulo (3,9%), seguida do Rio de Janeiro (3,7%) e 

Distrito Federal (3,1%), superando a média nacional. 
De acordo com a sondagem, 18 unidades da Federação mantiveram ou ampliaram a 

participação do PIB Criativo no período pesquisado. O número de estabelecimentos 
ligados ao setor cresceu 5,6%, somando 239 mil, em 2015. 
 

Remuneração 
Em termos de remuneração, o mapeamento mostra que os profissionais, em todos os 

estados, ganham acima da média nacional de R$ 2.451, porém os salários caíram em 
23 unidades federativas entre 2013 e 2015. 
 

No Rio de Janeiro, os salários chegam a R$ 9.826, com aumento de 300%. No Ceará, 
a remuneração subiu 40%.  

 
Segundo Gabriel Pinto, as remunerações maiores no Rio de Janeiro estão relacionadas 
pelo fato de o estado ter grande número de empresas ligadas à e tecnologia. “O Rio 

de Janeiro é responsável por representar a identidade brasileira. Identidade e marca 
são valorização do produto e essa valorização também se reflete na remuneração. O 

Rio de Janeiro dita moda, dita comportamento, concentra grande parte do parque 
tecnológico brasileiro, tem uma força muito grande nesse sentido”. 
 

A maior queda ocorreu no Tocantins (-25%), resultado da redução nas áreas de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) e biotecnologia. 

 

Brasil pode perder até 66 mil empregos por ano,diz CNI 

12/12/2016 – Tribuna PR 
 

O governo brasileiro informou à indústria nacional que vai manter silêncio e não fará 
nenhuma declaração reconhecendo a China como economia de mercado. A postura 
tem sido bem recebida pelo setor produtivo nacional, que teme uma onda ainda maior 

de importações chinesas caso haja uma mudança no tratamento dos bens comprados 
do país asiático.  

 
Usando dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que 66 mil postos de trabalho 

poderiam ser destruídos caso o Brasil modifique a forma de tratar as importações 
chinesas, apenas no primeiro ano de entrada em vigor da nova lei. O impacto seria de 

US$ 18 bilhões.  
 
Hoje, das cerca de 150 medidas antidumping que o Brasil aplica, 52 são direcionadas 

contra produtos chineses.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-pode-perder-ate-66-mil-empregos-por-anodiz-cni/


Oficialmente, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços não se pronuncia 
sobre o tema. Na missão do Brasil na OMC, nenhuma orientação foi recebida indicando 
uma mudança de posição. O Itamaraty também não se pronuncia.  

 
O Estado apurou, porém, que o governo tem dado indicações ao setor privado de que 

não fará declaração pública, alegando que não tem a obrigação de anunciar qualquer 
tipo de mudança. A posição ficou clara em encontros entre os diversos ministérios 

brasileiros e a CNI, além de entidades setoriais.  
 
Durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil chegou a anunciar que 

reconheceria a China como economia de mercado, em troca de um apoio de Pequim 
por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Mas esse apoio chinês nunca se concretizou.  
 
Agora, a estratégia usada pela indústria tem sido a de tentar evitar um confronto 

direto com a China nos tribunais da OMC.  
 

Para isso, diversos setores se apressaram e, nos últimos meses, apresentaram dados 
ao governo pedindo que medidas antidumping fossem adotadas. Como os processos 
foram abertos antes de 11 de dezembro, não poderão ser questionados por Pequim.  

 
Enquanto os casos são acelerados, o Brasil vai observar de que forma a China vai se 

comportar diante de medidas antidumping adotadas por outros governos e como a 
OMC vai julgar os casos.  
 

Para o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, não existem 
condições de que a China seja considerada pelo Brasil como economia de mercado, 

principalmente diante do envolvimento do Estado na determinação de preços e de 
câmbio. “Consideramos que as condições não estão dadas”, afirmou o diretor. 
 

Após melhora no porto, Paraná foca nas rodovias e ferrovias 

12/12/2016 – Gazeta do Povo 

 
Com produtividade recorde em Paranaguá, entidades do setor produtivo 

querem melhorar as redes ferroviária e rodoviária do estado 
 

 
Nos últimos 19 meses, porto bateu 27 recordes de produtividade: agora é preciso 
aumentar a capacidade das ferrovias e desafogar as rodovias. Hugo Harada / Gazeta 

do Povo  
 
A logística do Paraná funciona como um funil: na parte de cima entram caminhões e 

veículos vindos do interior do estado, de São Paulo, Mato Grosso do Sul e de Santa 
Catarina. No fim do funil, na parte mais fina, fica o Porto de Paranaguá, o segundo 

maior porto exportador de multi-produtos do Brasil.  
 
A lógica é que quando o fim do funil congestiona, o problema se alastra para trás, para 

as rodovias e ferrovias. Por anos os paranaenses conviveram com filas de até 100 
quilômetros de caminhões entre Curitiba e Paranaguá nas épocas de safra. Por isso 

Paranaguá foi o principal foco de atenção no plano das entidades do setor produtivo 
para melhorar a infraestrutura do estado.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/especial-patrocinado/ccr/apos-melhora-no-porto-parana-foca-nas-rodovias-e-ferrovias-ck9ufdrdh21aco9jyvmbs5bxs


Nos últimos 19 meses, após uma série de medidas tomadas pela administração em 
conjunto com as entidades, o porto bateu 27 recordes de produtividade e zerou as 
filas para descarregar grãos.  

 
As medidas incluíram a dragagem do canal da Galheta, a reforma do píer de 

inflamáveis, de dois quilômetros de cais de atracação, a construção de 12 balanças 
para pesagem de veículos, a implementação de scanners para containers, a reforma 

da iluminação de toda a área do porto, a construção de uma rede para garantir a 
informatização de todos os processos do terminal e a troca de quatro shiploaders (os 
equipamentos que colocam os grãos nos navios).  

 
Foram R$ 590 milhões em obras com dinheiro do próprio porto, o maior investimento 

público realizado no porto das últimas duas décadas, de acordo com a Administração 
dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).  
 

“Hoje o Porto está carregando 66 mil toneladas em 36 horas de atracação. Antes a 
gente demorava quase três dias para fazer isso. Estamos descarregando, em média, 

2,2 mil carretas sem nenhuma fila”, diz o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique 
Dividino.  
 

Com a situação do porto encaminhada, a melhora agora se foca nas rodovias e 
ferrovias. Para Dividino, o estado “merece e tem volume de carga” para ganhar uma 

nova ferrovia.  
 
Atualmente, as ferrovias representam 20% da carga que chega ao porto. Os outros 

80% vêm pelas rodovias e oleodutos. Aumentar a rede ferroviária aliviaria o problema 
de caminhões nas estradas paranaenses e permitiria que as concessionárias focassem 

mais suas atenções no usuário comum, e não no de carga.  
 
A Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) defende uma melhor 

integração das ferrovias operadas pela Ferroeste (sob gestão pública) e da Rumo 
(concessionária) em Guarapuava, onde as linhas das duas empresas se encontram. 

Para a Ocepar, o ponto se tornou um dos principais gargalos do sistema ferroviário 
paranaense devido à falta de agilidade na comunicação entre as duas companhias. 
 

A Rumo informou que está executando um plano de investimento que vai ampliar a 
capacidade de transporte de 11 milhões de toneladas para 16,2 milhões de toneladas 

até 2020. No plano, estão previstas 47 novas locomotivas (21 já foram entregues para 
operação) e foram comprados 378 novos vagões. Outros 236 foram reformados. A 
empresa afirmou que estuda a criação de uma nova linha, como um traçado direto 

entre Guarapuava e Lapa, mas o custo está avaliado em R$ 1,9 bilhão.  
 

“Esse investimento se justificará após as melhorias propostas para a Serra do Mar. Ou 
seja, é necessário, primeiro, abrir lastro para a ampliação da capacidade do transporte 

ferroviário de cargas no Paraná, suavizando curvas fechadas, como a São João, e 
tornando o circulação de trens mais segura”, afirmou a empresa. 
 

Estradas duplicadas 
As entidades do setor produtivo trabalham junto ao governo do estado para 

implementar um plano que busca duplicar as estradas que ligam as principais cidades 
do Paraná até 2035.  
 

Propostas de ampliação de capacidade a serem implantadas até 2035  
Duplicações a serem implantadas até 2021  

Duplicações implantadas até 2015  
 



 
Fonte: PELT - Plano Estadual de Logística e Transportes do Paraná. Infografia: Gazeta 

do Povo. 
 
Investimento em estradas tem retorno mais rápido, defende entidade 

Para a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), é importante os 
investimentos em infraestrutura focarem no modal rodoviário. “É o que tem mais 

facilidade de investimento, de criar empregos mais rápido”, afirma Antonio José Ribas, 
engenheiro técnico da entidade. “Fora isso, o custo do frete é de quase 25% do valor 
do produto. É muito significativo. Temos que ter melhores estradas para garantir a 

redução do preço de transporte”.  
 

No Plano Estadual de Infraestrutura e Transportes (PELT-2035) (veja no mapa), 
projeto capitaneado pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) junto a outras 
entidades do setor para melhorar a infraestrutura do estado, o objetivo é usar a 

experiência das concessões nos últimos 20 anos para expandir a malha rodoviária até 
2035.  

 
“Queremos transformar o mapa do Paraná para que as empresas tenham condições 
de se instalar em qualquer lugar do estado. Para isso estamos com um plano de seis 

novas concessões de rodovias estaduais”, afirma João Arthur Mohr, secretário 
executivo do Conselho de Infraestrutura da Fiep.  

 
“Não é possível duplicar todas as rodovias porque não existe fluxo de veículos 
suficiente para justificar a duplicação. Mas queremos que esses contratos sejam feitos 

em cima de modelos novos, mais modernos, garantindo um preço acessível ao usuário 
e também a melhoria das estradas, como a criação de terceiras-faixas a cada 4 

quilômetros, construção de viadutos, e passarelas nas entradas das cidades e pontos 
de melhoria ao longo das estradas.” 

 
Paranaguá deve entrar na próxima rodada de concessões do governo federal 
O Porto de Paranaguá deve entrar na próxima rodada de licitações do governo federal, 

no primeiro trimestre do ano que vem. O presidente Michel Temer lançou a primeira 
rodada de concessões do seu governo em setembro, com 19 obras. Chamada de 

Projeto Crescer, a iniciativa é parte do Programa de Parcerias de Investimento (PPI).  
 
O objetivo é leiloar seis áreas do porto para a construção de novas instalações: uma 

para veículos, uma para produtos florestais e quatro para granéis de exportação. O 
volume de investimento chega a R$ 1,3 bilhão. Os processos já foram feitos e apenas 

aguardam liberação da Antaq, agência reguladora responsável pelas concessões 
portuárias no país. 
 

Apesar de o Brasil ainda ser visto com suspeita por investidores devido ao risco-político 
e à situação macroeconômica, o diretor-presidente da Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino, acredita que as obras não 
correm o risco de ficar sem investidores interessados.  
 



“Estamos no melhor ponto geográfico para o escoamento [da safra]. Não temos o 
congestionamento de Santos e os investidores estão vendo que o porto ganhou muito 
em eficiência nos últimos anos”, afirma.  

 
A Appa também terminou o projeto para a construção de dois novos píers, um no 

formato da letra F e outro da letra T.  
 

Cada uma das obras permitirá a atracação de mais quatro navios. A previsão é que a 
licença ambiental saia até meados do ano que vem, quando os projetos devem ser 
colocados em leilão. 

 

 
  
Concessionárias reverteram R$ 6 bilhões da receita em investimentos 
Em 18 anos, empresas restauraram 8 mil km de estradas do estado; cerca de R$ 2,5 

bilhões devem ser investidos em duplicações até 2021 
 

Desde 1998, quando começou o programa de concessão de rodovias do Paraná, as 
concessionárias do estado reverteram R$ 6 bilhões de suas receitas com os pedágios 
em investimentos nos 2,5 mil quilômetros que operam, segundo números da 

Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia (ABCR). Além das duplicações 
previstas em contrato, uma parte importante do dinheiro foi destinada para a 

restauração e manutenção das vias.  
 
De acordo com a associação, um dos maiores problemas enfrentados para a 

conservação das rodovias paranaenses é o excesso de carga nas estradas devido à 
grande circulação de caminhões. O excesso de peso gera uma deterioração precoce 

do asfalto. Nos últimos 18 anos, foram 8 mil quilômetros de estradas restauradas, o 
equivalente a refazer 3 vezes as rodovias concedidas do Paraná.  
 

Ao todo, as empresas duplicaram 363 quilômetros do plano previsto nas licitações, 
como os trechos do contorno de Campo Largo, Maringá-Floresta, Medianeira-

Matelândia e o contorno de Campo Mourão. Foram implementados ainda 200 
quilômetros de terceiras faixas e 4 mil quilômetros de acostamentos novos e 
reformados.  

 
Para cumprirem as obrigações previstas nos contratos até 2021, quando terminam os 

acordos firmados em 1998, as concessionárias devem aplicar outros R$ 2,5 bilhões. 
Estão previstas duplicações nos trechos de Ponta Grossa-Apucarana (em andamento), 
Piraí do Sul-Jaguariaíva, Londrina-Cambé, Rio das Mortes-Relógio e Araucária-Lapa 

(veja no mapa).  
 

Para a ABCR, as concessões foram fundamentais para alavancar a economia do estado, 
hoje a quarta maior do país. “A melhora das rodovias deu ao Paraná a condição de ter 

uma infraestrutura logística dentro do que o governo na época [das concessões] 
projetou, que era trazer indústrias para o Paraná.  
 

Coisa que de fato aconteceu: veio a indústria automobilística, ampliou-se o setor 
mobiliário e o setor agropecuário pode se desenvolver de forma fantástica. Tudo isso 

devido à infraestrutura rodoviária. Porque no Brasil, hoje, pelo menos 70% das cargas 



são transportadas por estradas”, diz o João Chiminazzo Neto, diretor regional da ABCR 
do Paraná e Santa Catarina. 
  

Para ele, é importante que entidades de classe e políticos revejam os conceitos das 
concessões no Paraná. “Houve muitos lançamentos de conceitos equivocados. De que 

houve privatização, por exemplo. As estradas nunca foram privatizadas. As estradas 
continuam sendo do estado e do governo federal. A concessão tem um período de 

duração, no fim do contrato ou se prorroga ou se faz nova licitação”, explica.  
 
O economista Claudio Frischtak, da InterB, uma das principais consultorias brasileiras 

da área de infraestrutura, reforça que, diante do cenário de crise fiscal do governo, as 
concessões são a única saída do Brasil para garantir a realização das obras que o país 

precisa.  
 
Segundo ele, o ano de 2016 marcou “o fundo do poço” em termos de infraestrutura 

no Brasil. O problema, diz, é garantir ao investidor a segurança jurídica necessária 
para atrair recursos para as obras.  

 
“Nos últimos 8 anos, a governança dos programas de concessão foi muito falha e hiper 
centralizada. O setor privado era visto como um mal necessário. Foi quando 

começaram a fazer as coisas mais estapafúrdias do mundo, como controlar a taxa de 
retorno e, para compensar, colocar o BNDES oferecendo crédito barato”, diz.  

 
Uma medida importante, segundo Frischtak, é garantir a autonomia das agências 
reguladoras, para evitar a contaminação política.  

 
Estradas concedidas são melhor avaliadas que públicas, mostra pesquisa 

A qualidade das rodovias concedidas às empresas privadas é bem superior às estradas 
operadas pelo Estado. É o que revela o Pesquisa CNT de Rodovias 2016, da 
Confederação Nacional dos Transportes. 78,7% das rodovias concedidas foram 

avaliadas como boas ou ótimas, contra apenas 32,9% das estradas sob gestão pública.  
 

O estudo também estima que seriam necessários R$ 57,08 bilhões para recuperar 
mais de 70 mil quilômetros de estradas em que a condição da superfície do pavimento 
foi classificada como ruim. Por isso, a entidade defende as concessões para melhorar 

a qualidade do transporte rodoviário.  
 

“Em meio às dificuldades do governo em aplicar os recursos necessários das rodovias, 
as concessões têm sido fundamentais para promover a melhoria do país”, afirma o 
estudo.  

 
A pesquisa mostra ainda que o Paraná tem muito a melhorar em relação à duplicação 

das estradas. Apenas 16,6% das estradas do estado são duplicadas, enquanto 83,4% 
são de pista simples. 

 
Número de mortos caiu 25% desde 2011 no Paraná 
Cerca de 1,3 mil vidas foram poupadas pela melhora nas condições das estradas 

cedidas ao setor privado, de acordo com um estudo encomendado pela Associação 
Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).  

 
Dados da entidade também mostram uma queda no número de acidentes e de mortos 
entre 2011 e 2015 no Paraná. Em 2011, foram 11.167 acidentes nas estradas 

concedidas do estado, contra 9.925 no ano passado, queda de 11%. O número de 
mortes no mesmo período caiu 25%: passou de 990 para 741. 

 
Nos 18 anos desde o início das concessões no Paraná, as empresas que operam as 
rodovias também realizaram 246 mil atendimentos médicos, uma média de 40 por 

dia. Foram atendidos ainda 2,75 milhões de veículos nas rodovias, o equivalente a 418 
atendimentos por dia. 



“Em 2011, contratamos um estudo para saber quantas vidas foram poupadas com os 
atendimentos e com a melhora nas condições das estradas. O estudo projetou que de 
1998 a 2010, 1.300 vidas foram salvas”, afirmou a ABCR, via assessoria de imprensa.  

Na CCR Rodonorte, as ambulâncias para atendimento de acidentes levam sempre um 
socorrista e um auxiliar de enfermagem.  

 
Ambos são auxiliados por médico que fica no centro de controle da concessionária. 

“Após a estabilização da vítima, fazemos uma comunicação direta com o hospital que 
vai recebê-la. O objetivo é que o médico que vai atendê-la saiba quais as condições 
da vítima, o que será preciso fazer e que não tenha nenhuma surpresa”, explica Mauro 

Bertelli, gestor de atendimento da CCR Rodonorte.  
 

A concessionária conta ainda com veículos que rodam 24 horas nas rodovias para 
avaliar qualquer problema nas estradas, câmeras para monitoração em pontos de 
maior fluxo, serviço de mecânica e guincho para os usuários.  

 
“Se for uma pane simples, um pneu furado, resolvemos no próprio local. Caso seja 

algo mais complicado, disponibilizamos o guincho e levamos o usuário até o posto de 
serviço mais próximo. O objetivo é tirá-lo da rodovia, onde há o perigo de algum 
acidente, e deixá-lo num local mais confortável, onde tenha banheiro, comida e possa 

aguardar o serviço da seguradora ou de seu mecânico de confiança”, diz Bertelli.  
 

 
Qualidade das estradas: Brasil fica atrás de Argentina, Chile, Bolívia, Peru e 
Uruguai.Daniel Castellano/Gazeta do Povo  

 
Qualidade das rodovias brasileiras é similar à da Mongólia, Malauí e Paquistão 

País está na 111ª posição entre 138 países; queda constante de investimento ao longo 
das décadas é maior causa dos problemas 
 

A qualidade das estradas no Brasil é similar à de Malauí, Mongólia, Peru e Paquistão, 
de acordo com uma análise feita pelo Fórum Econômico Mundial. O ranking global de 

competitividade da entidade, elaborado em parceria com a Fundação Dom Cabral, 
coloca o Brasil na 111ª posição no quesito qualidade da infraestrutura rodoviária, entre 
138 países analisados.  

 
No atual cenário de contenção de gastos do governo e pouco espaço para investimento 

público, especialistas apontam que a única saída para tirar o país da rabeira do ranking 
é a ampliação dos programas de parceria público-privada.  
 

Na América do Sul, o Brasil fica atrás de Peru (110ª), Bolívia (105 ª), Argentina (103ª), 
Uruguai (98ª) e Chile (30ª). Emirados Árabes Unidos, Cingapura, Hong Kong, Holanda 

e Japão lideram a lista de países com melhores rodovias.  
 
A infraestrutura é um dos itens que mais puxa o Brasil para baixo no ranking de 

competividade. Entre os 12 pilares analisados para a formação do ranking, que inclui 
itens como qualidade das instituições, ambiente macroeconômico, saúde e educação 

primária, inovação, legislação trabalhista, entre outros, o país fica em 81º lugar entre 
os países mais competitivos para negócios.  

 



No Brasil, dos 200 mil km de rodovias pavimentadas, apenas 19 mil km são malhas 
concedidas. Há um potencial enorme para explorar. Se o governo não possui dinheiro 
para investir, é preciso buscar quem tenha. 

 
Cesar Borges presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias 

(ABCR)  
 

Para especialistas, a situação do Brasil é ruim pelas décadas de falta de investimento 
nas estradas. A porcentagem do PIB investida nas rodovias vem caindo 
consistentemente desde a década de 1970.  

 
No fim dos anos 70, o país investia 1,7% do PIB em estradas. Neste ano, a estimativa 

de investimento é de 0,19% do PIB, segundo cálculo da Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT).  

 
De toda a malha rodoviária brasileira, de pouco mais de 1,7 milhão de quilômetros, 
apenas 12,2% são pavimentadas. A quantidade de infraestrutura é muito pequena, 

diz Priscila Santiago, coordenadora de Economia da CNT.  
 

Ela lembra que, além de ter poucas rodovias asfaltadas, as que são pavimentadas 
estão em estado muito ruim. Dos 200 mil quilômetros pavimentados, 58,2% são 
considerados regulares, ruins ou péssimos.  

“Apenas para recuperarmos esses 58,2% de rodovias, para torná-las de boa 
qualidade, precisaríamos gastar em torno de R$ 57 bilhões, segundo nossos estudos.  

 
Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, até o mês de novembro deste ano, o 
governo federal gastou R$ 6,6 bilhões em infraestrutura rodoviária, para todos os tipos 

de serviços, não apenas recuperação da malha, mas também novas rodovias e 
sinalizações”, afirma Priscila.  

 
Para o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e 
ex-ministro dos Transportes, Cesar Borges, o melhor caminho para retomar os 

investimentos nas rodovias são as concessões, seguindo os modelos bem-sucedidos 
de outros países.  

 
“China e Rússia, por exemplo, países que não são conhecidos por um ambiente pró-
mercado, estão fazendo enormes programas de concessões para rodovias. No Brasil, 

dos 200 mil km de rodovias pavimentadas, apenas 19 mil km são malhas concedidas. 
Há um potencial enorme para explorar. Se o governo não possui dinheiro para investir, 

é preciso buscar quem tenha”, afirma. 
 
Uma das principais medidas dos países que criaram programas de parcerias público-

privada bem-sucedido em infraestrutura é a criação de uma unidade específica dentro 
do governo para cuidar e regular os contratos.  

 
Alemanha, Espanha e França, por exemplo, possuem unidades dentro de seus 
Ministérios dos Transporte para gerenciar as concessões. O governo Michel Temer deu 

um passo nessa direção ao criar a Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de 
Investimento (PPI). 

 
Muito país, pouca estrada 

Brasil tem poucas estradas pavimentadas para o tamanho do país.  
 
Densidade da malha rodoviária  

O índice da densidade da malha rodoviária calcula o total de quilômetros pavimentados 
para cada 1 mil km² de área do país:  

 



 
 
Ranking das rodovias  

Os Emirados Árabes Unidos lideram o ranking de qualidade da infraestrutura 
rodoviária.  

 
O ranking dá notas de 1 (extremamente ruim) a 7 (extremamente boas). O Brasil está 
na 111ª posição.  

 
 
Faltam pistas duplas  

As rodovias duplicadas pavimentadas no Brasil se concentram na região Sudeste. No 
Norte, são apenas 194 km de pistas duplas.  

 
Fonte: Confederação Nacional dos Transportes e Ranking Global da Competividade, do 
Fórum Econômico Mundial. Infografia: Gazeta do Povo. 



Chile e Grécia criam modelo para reduzir risco de demanda 
No Brasil, as concessões são contratos em que empresas concessionárias têm um 
determinado período de tempo para realizar investimentos, como em manutenção e 

duplicação de rodovias, em troca da receita vinda dos pedágios instalados ao longo 
das rodovias.  

 
O valor da tarifa é calculado com base nos custos e investimentos estimados em cada 

concessão. O problema desse tipo de modelo é que o risco de tráfego (tráfego abaixo 
do que a empresa concessionária prevê para sua receita) fica totalmente alocado nas 
concessionárias. Por isso, em rodovias com pouco fluxo de veículos, há menor 

interesses das empresas privadas para investir.  
 

Outros países têm tentando lidar com essa questão. No Chile, por exemplo, foi criado 
um modelo chamado de “menor valor presente de receitas” (LPVR, na sigla em inglês). 
Neste modelo, o risco de demanda para a concessionária é reduzido porque o contrato 

só expira quando determinado nível de receita é atingido, ou seja, o prazo do contrato 
é flexível de acordo com a receita da empresa concessionária.  

 
O modelo foi adotado na concessão da rodovia entre Santiago e Valparaíso. Na Grécia, 
um modelo similar foi adotado em que as concessionárias têm o direito de conseguir 

uma extensão dos contratos caso não tenham recebido o retorno esperado dentro do 
prazo estipulado. 

 
Expansão da malha fica bem abaixo do crescimento da frota 
A expansão da malha rodoviária pavimentada no Brasil não acompanha o ritmo de 

crescimento da frota de veículos. Nos últimos dez anos, entre julho de 2006 e junho 
de 2016, a frota cresceu 110,4%, enquanto a extensão das rodovias federais 

aumentou apenas 11,7%, de acordo com o relatório anual de 2016 da Confederação 
Nacional de Transportes (CNT).  
 

O número é ainda mais preocupante quando se analisa a densidade da malha 
rodoviária no Brasil: a quantidade de rodovias pavimentadas em relação a área total 

do país. A densidade da malha brasileira é de 25 km por 1.000 km². O número fica 
bem abaixo de outros países, como Estados Unidos (438,1 km por 1.000 km²), China 
(359 km) e Rússia (54,3 km). 

 
“Expandir é importante tanto para facilitar a integração dos estados, de movimentação 

de pessoas e cargas, como para reduzir o custo do transporte. Quando você abre 
novas rodovias, você abre novas possibilidades de negócios. Não só empregando 
trabalhadores na construção, mas também a própria via se torna uma forma de 

facilitar negócios entre regiões”, afirma Priscila Santiago, coordenadora de Economia 
da CNT.  

 
De acordo com estudo da entidade, somente os problemas de pavimento, como 

buracos, nivelações inadequadas e falta de sinalização, geram um aumento médio de 
24,9% do custo operacional do transporte no Brasil. “Isso quer dizer que estamos 
pagando 24,9% a mais no preço dos produtos que são transportados por rodovia 

apenas porque elas são mal conservadas.” 
 

 

 



Como matéria-prima para as obras é feita no Brasil, estradas geram muitos empregos 
Albari Rosa/Gazeta do Povo  
 

Obras têm impacto no emprego 
Indústria da infraestrutura tem característica endógena, em que muito pouco é 

importado e, portanto, o impacto na economia interna é maior 
 

O programa de concessões de infraestrutura do governo federal deve ter impacto na 
geração de emprego a partir do primeiro semestre do ano que vem. No início de 
novembro, o governo licitou, com 90% de sucesso, 24 linhas de transmissão de 

energia. As obras devem começar em abril ou maio do ano que vem. Outros 34 
projetos também foram anunciados, com obras em aeroportos, saneamento, energia, 

portos e mineração. Os primeiros leilões estão previstos para este mês.  
 
Na avaliação do economista Claudio Frischtak, da consultoria InterB, uma das 

principais do setor de infraestrutura, as obras, ao lado da construção civil, são as 
principais maneiras de tentar resolver o problema do desemprego no curto prazo. A 

vantagem é que a cadeia de obras é muito endógena.  
 
“Isso quer dizer que o grosso do que é preciso para expandir a infraestrutura é feito 

no Brasil. Cimento, aço, vidro: quase nada é importado. Junto com a construção civil, 
a infraestrutura tem um impacto muito grande na renda e no emprego. Tem um 

multiplicador muito alto”, diz Frischtak. 
 
Ele também lembra que o país vive um momento de alta capacidade ociosa, e, 

portanto, os investimentos em obras teriam um impacto residual na inflação. Dados 
divulgados pelo Ministério do Trabalho na última semana, do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), mostram que o país perdeu 751 mil postos 
de trabalho nos primeiros dez meses do ano.  
 

Outubro marcou o 19º mês consecutivo em que a economia brasileira teve mais 
demissões do que contratações. “Estamos com uma capacidade ociosa alta. A 

vantagem é que [esses programas] não devem pressionar os preços”, afirma.  
 
Fórum 

Durante o Fórum Plano Emergencial para o Futuro da Infraestrutura no Brasil, 
realizado em Curitiba há duas semanas pelo grupo CCR, e promovido pela Gazeta do 

Povo, o economista Raul Velloso defendeu os investimentos em infraestrutura, mesmo 
no cenário de recessão.  
 

“Infraestrutura é investimento certo por dois motivos. Primeiro, porque não podemos 
importar. Não tem como importar um aeroporto, uma estrada. São serviços 

insubstituíveis. E, segundo, porque o Brasil tem uma carência histórica nesse 
segmento, o que significa que é um negócio mais fácil de o setor privado entrar”, 

afirmou ele, lembrando que, para isso, é preciso que a situação macroeconômica se 
normalize, e que existam regras claras para garantir segurança jurídica para os 
investidores.  

 
Em 2016, projeções da interB mostram que o Brasil deve investir 1,7% do PIB em 

infraestrutura, o menor valor desde 2001. No ano passado, o número foi de 2,1%. 
Calcula-se que o gasto apenas de manutenção em infraestrutura, para manter o nível 
dos serviços, teria de ser de 3% do PIB. 

 
No médio prazo, país ganha em produtividade 

No curto prazo, as obras de infraestrutura têm impacto no emprego, mas o ganho 
mais importante é no longo prazo, de produtividade do país. É o que afirma o 
economista Juan Jensen, sócio da 4E Consultoria. 

 



“Existe impacto no emprego, mas o principal fator [para se fazer obras em 
infraestrutura] está nos ganhos de produtividade. O investimento reduz o custo de 
transação, de deslocamento, de logística”, afirma ele.  

 
O economista Marcos Mendes, chefe da Assessoria Especial do Ministro da Fazenda, 

lembra que os investimentos resultam em benefícios para toda a economia. “Boas 
estradas reduzem o custo de transportes e, portanto, o preço final dos produtos, 

tornando-os mais acessíveis ao consumidor e mais competitivos com os concorrentes.  
 
Também permitem que cada região se especialize nas atividades econômicas para as 

quais tenham maior vocação (agricultura, pecuária, serviços), gerando ganhos de 
produtividade e qualidade para toda a economia”, afirmou ele em texto, publicado pelo 

site Brasil - Economia e Governo, em que explica a importância da uma boa 
infraestrutura para o país.  
 

Investimento caiu 20% no setor de transportes em 2016 
“Infraestrutura é investimento certo por dois motivos. Primeiro, porque não podemos 

importar. Não tem como importar um aeroporto, uma estrada. São serviços 
insubstituíveis. E, segundo, porque o Brasil tem uma carência histórica nesse 
segmento, o que significa que é um negócio mais fácil de o setor privado entrar, (Raul 

Velloso economista ). 
 

No setor de transportes, a estimativa é que os investimentos em infraestrutura em 
2016 fiquem R$ 9,5 bilhões abaixo do montante investido no ano passado, de acordo 

com estudo da interB. A redução equivale a uma queda de 20%, de R$ 47,4 bilhões 
para R$ 37,9 bilhões. O setor compreende os modais rodoviário, ferroviário, 
aeroportos, portos, hidrovias e de mobilidade urbana. 

 
A queda nos investimentos apenas nas rodovias será de 16,1%, com investimentos de 

R$ 15,1 bilhões. Nas ferrovias, o montante deve atingir R$ 6,7 bilhões, uma retração 
de 9,5% em relação ano anterior. 
 

“A retração se deve principalmente à diminuição de investimentos privados por força 
da recessão, dos problemas que impedem que as renegociações contratuais avancem, 

e das dificuldades de muitas concessionárias cumprirem suas obrigações de 
investimento”, afirma o estudo.  
 

Na divisão entre investimentos públicos e privados em todos os setores de 
infraestrutura, que, além de transportes, contam com telecom, energia elétrica e 

saneamento, as projeções indicam investimentos de R$ 48 bilhões e R$ 57 bilhões, 
respectivamente. 
 

Artigo: Menos emprego, mais trabalho 

12/12/2016 – Gazeta do Povo 
 
É necessário incentivarmos, como criadores ou consumidores, a “iniciativa 

privada individual”: vários modelos de negócio desenvolvidos a partir de 
pequenos investimentos 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/menos-emprego-mais-trabalho-e5r18rt6uiptw3s75e38qso8g


 
A população desocupada no Brasil chegou a 11,8 milhões de pessoas em julho deste 
ano, de acordo com dados do IBGE. Nos sete primeiros meses de 2016, o país perdeu 

mais de 600 mil empregos formais. Mas a análise dos índices de desemprego não deve 
ser vista simplesmente como problema. Emprego está relacionado à legalidade, já o 

trabalho está relacionado à necessidade.  
 

Quando a legalidade é onerosa, pode até ser eliminada ou reduzida, mas isso não 
interfere na necessidade, que continua sendo a mesma. O “mundo do trabalho”, termo 
que utilizamos para contrapor ao “mercado de trabalho”, é muito amplo e abrangente.  

 
Está no ambiente público e privado. E sabemos que nele (no mundo do trabalho) 

existem todas as necessidades, desde as pessoais até as coletivas, de empresariais a 
governamentais. Não é à toa que hoje, em todo o Brasil, os trabalhadores informais 
somam cerca de 10 milhões de pessoas, segundo dados de agosto deste ano da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua compilados pelo 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). 

 
A visão socialista de que o Estado deve ser provedor do sustento do cidadão é 
distorcida e arcaica.   

 
Vivemos em um momento no qual medidas políticas de austeridade têm afetado 

diretamente a iniciativa privada com a elevada carga tributária, falta de incentivo e 
políticas trabalhistas.  

 
E, em tempos de economia estagnada, o empresariado precisa optar entre manter o 
negócio ou demitir. Mas o mesmo tem ocorrido no ambiente governamental, no qual 

concursos têm sido reduzidos e as instituições têm iniciado processos de demissões e 
extinção de setores, como no caso do Banco do Brasil. 

 
Mas a visão socialista de que o Estado deve ser provedor do sustento do cidadão é 
distorcida e arcaica. Nem mesmo Cuba enxerga mais assim. É preciso se desprender 

do Estado, que hoje também luta pela sobrevivência, e buscar a independência.  
 

Um cidadão responsável, que quer seu país melhor, não senta à espera do auxílio do 
governo, da bolsa ou do próximo edital de concurso. O funcionalismo público tende a 
ser reduzido à medida que os governos percebem que seu inchaço interfere no 

investimento e na manutenção do que é básico. 
 

Os problemas do mundo têm solução no próprio mundo. Assim como os problemas 
existentes são diversos, também assim é a população. Diversa em conhecimentos, 
competências e entendimentos. Portanto, falta cada cidadão deixar de somente 

responsabilizar o Estado e assumir ações, ter atitude.  
 

Quando isso acontece, nasce o que chamamos de empreendedorismo: ao assumir uma 
responsabilidade de ação para um bem comum, criam-se alternativas e soluções. Esta 
solução, colocada em prática, desonera o Estado e cria outras necessidades e 

oportunidades no ambiente privado. 
 

Da mesma forma, não se pode depender unicamente da iniciativa privada, pois esta 
sofre diretamente os impactos da má gestão política do governo. Por isso, é necessário 

incentivarmos, como criadores ou consumidores, a “iniciativa privada individual” que 
nada mais é do que os vários modelos de negócio desenvolvidos a partir de pequenos 
investimentos, como o comércio de doces caseiros, dos ateliês de costura, dos 

cervejeiros artesanais, a barraquinha que depois vira food truck. Muitas vezes, em 
tempos de crise econômica, aquilo que era uma renda extra pode se transformar em 

renda única e principal. 
 



A mentalidade do cidadão tem se transformado, tornando-se mais crítica quanto à 
política, mas a consciência mais importante ainda é parar de querer achar o dono da 
culpa e passar a assumir a postura de responsável pelo seu país. Afinal, quem sabe 

faz a hora, não espera acontecer. 
 

Carlos Eduardo da Costa é coordenador do curso técnico em Logística e Comércio 
Exterior do TecPUC. 

 

BIS:mercado de derivativos do Brasil é resiliente 

12/12/2016 – Tribuna PR 
 
O mercado de derivativos no Brasil ganhou um box no relatório que traz a Pesquisa 

Trienal do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês). De acordo 
com o documento, virtualmente sozinho entre economias emergentes, o Brasil possui 

um mercado de derivativos relativamente grande e bem desenvolvido, que negocia 
contratos de câmbio e de taxas de juros, além de instrumentos de ações e 
commodities.  

“Devido à sua profundidade e alto nível de desenvolvimento, o mercado brasileiro de 
derivativos tem sido inovador e resiliente ao estresse financeiro.”  

 
O BIS explica que o mercado futuro de câmbio brasileiro, na realidade não “entrega”, 
porque os contratos são liquidados em reais. A instituição salienta que uma 

“combinação particular de fatores” deu origem a um mercado de derivativos grande, 
onde as ações negociadas em bolsa predominam.  

 
“A instabilidade da economia brasileira criou uma forte demanda por instrumentos de 
hedge, contribuindo para o desenvolvimento de um grande mercado de derivativos.” 

A instituição destaca o período de alta e volátil inflação, em particular no final dos anos 
80 e começo dos 90, que levou a uma indexação generalizada da economia.  

 
As taxas de juro reais voláteis demandavam, por sua vez, instrumentos para gerenciar 
a inflação e os riscos de taxa de juros. Na segunda metade da década de 90, após o 

Plano Real conseguir reduzir a inflação e estabilizar a taxa de câmbio, o setor privado 
fez maior uso de moeda estrangeira. A exposição resultante à dívida externa 

incentivou o uso de futuros de câmbio para hedge.  
 

O BIS continua enfatizando que o quadro jurídico e regulamentar brasileiro impõe 
restrições ao comércio de balcão e que há barreiras também para a livre 
comercialização de moeda estrangeira. Entre outros pontos, cita que os bancos locais 

não estão autorizados a receber depósitos em moeda que não seja a local. Além disso, 
o real brasileiro não é totalmente conversível.  

 
A instituição também comenta que, dada a alta liquidez, o mercado futuro de câmbio 
no Brasil é considerado mais desenvolvido que o mercado spot e que a ligação entre 

esses dois mercados é estabelecida através de contratos “sintéticos”, operações 
conhecidas como “casado” ou “diferencial”, que são usadas para fazer a 

correspondência entre as posições.  
 
O box também lembra que o Brasil adotou o regime de câmbio flutuante em 1999 e 

cita as intervenções feitas pelo Banco Central no mercado por meio de operações de 
swap cambial. O instrumento, diz o documento, tem sido usado para lidar com a 

escassez de liquidez de dólares, como ocorreu, por exemplo, após a crise financeira 
de 2008 e 2009, e não mexe nas reservas internacionais.  
 

Para o BIS, uma mostra de que o mercado brasileiro de derivativos tem sido inovador 
e resiliente é o fato de ter ajudado a evitar problemas de crise de crédito em vários 

episódios de turbulência financeira, incluindo a crise financeira da Ásia Oriental (1997), 
a moratória da dívida russa (1998), a adoção do regime de câmbio flutuante (1999), 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bismercado-de-derivativos-do-brasil-e-resiliente/


a moratória da Argentina (2001), a grande crise financeira (2007-09) e a recente crise 
fiscal e política no Brasil (2015). “O mercado fez isso fornecendo baixo custo e negócios 
transparentes e líquidos para uma ampla gama de clientes.” 

 

BIS: Problema do mercado pode afetar economia real 

12/12/2016 – Tribuna PR 
 

Nem todo problema visto no mercado financeiro se restringe a ficar apenas no mercado 
financeiro, salientou o conselheiro econômico e chefe de pesquisa do Banco de 

Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), Hyun Song Shin. Paradas 
bruscas no mercado, de acordo com ele, podem ter um impacto econômico real, 
mesmo no caso de países com grandes reservas cambiais.  

 
Isso porque as empresas podem encontrar dificuldades de financiamento ou decidirem 

cortar investimentos e operações, resultando numa contração ainda mais lenta da 
economia. “Isso enfraquece a narrativa de crescimento mais rápido entre os 
emergentes, dando impulso à saída de investidores e completando o ciclo vicioso”, 

considerou.  
 

Nestes casos, conforme o representante do BIS, mesmo bancos centrais com grande 
estoque de reservas podem ter dificuldades de evitar uma economia em desaceleração 
quando as condições se apertarem.  

 
Ele salienta que três novos pontos surgiram: mudanças nos papéis e na composição 

dos participantes do mercado, evolução das moedas das economias emergentes e 
política monetária como um driver do desenvolvimento do mercado. “Estes 
desenvolvimentos podem ter impactos na economia real.”  

 
A avaliação do economista se deu depois do estresse pelo qual passaram os mercados 

financeiros mundiais recentemente, com a inesperada eleição do candidato 
republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump.  
 

A reviravolta dos ativos atingiu em cheio os mercados em desenvolvimento, já que o 
dólar se tornou mais forte, a rentabilidade dos títulos de grandes economias cresceu 

e houve saída dos fundos.  
 

Para Shin, os investidores de títulos de países emergentes também estão mais 
expostos a risco de mercado. “No jargão, os investidores enfrentam um maior ‘risco 
de duration'”, salientou. Segundo ele, se esses investidores reagirem ao aumento da 

rentabilidade dos títulos vendendo os papéis e saindo do mercado, essa reação pode 
ampliar a interrupção do mercado.  

 
O conselheiro do BIS salientou que um conforto vem da mudança de empréstimos 
bancários de curto prazo para prazos mais longos nos títulos de dívida emitidos pelos 

emergentes.  
 

“É verdade que empresas dessas economias possuem cerca de US$ 120 bilhões em 
títulos de dívida internacionais com vencimento denominados em dólares em 2017. 
Contudo, tendo instrumentos de longo prazo, isto representa apenas cerca de 10% do 

montante total em dívida”, comparou.  
 

“Sob este ponto, considerou, os tomadores podem estar menos vulneráveis a uma 
“parada súbita” decorrente da impossibilidade de rolagem da dívida. “Assim, os 
credores estão mais expostos ao risco de mercado.” 
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Pesquisar preços se tornou rotina 

12/12/2016 – Tribuna PR 

 
A intervenção do Cade teve impacto no dia a dia do brasiliense, que, acostumado aos 

valores praticamente iguais em todos os postos, não tinha o hábito de pesquisar preços 
antes de abastecer.  
 

O nutricionista Douglas Moreira, de 30 anos, incorporou à rotina percorrer os 8 
quilômetros de uma das principais vias de Brasília – o Eixo Norte – observando os 

preços cobrados pelos postos de gasolina. Quando descobre o mais barato, volta para 
abastecer, prática que tem feito uma vez por semana.  
 

“Encontro diferenças de mais de R$ 0,20, o que, no fim do mês, valem a pena. Faço 
uma economia de até R$ 40. Já é o dinheiro de uma ida ao cinema”, compara.  

 
Moreira afirma que, antes da intervenção do Cade, costumava abastecer o carro 
apenas quando ia visitar os parentes em Formosa (GO), cidade que fica a quase 90 

km de Brasília, uma hora de viagem de carro. “A gasolina lá era mais barata, mas isso 
mudou com o fim do cartel”, afirma.  

 
A servidora pública Ruth Lopes, de 29 anos, também passou a anotar os preços 
cobrados nos postos de combustível que encontra pelo caminho. Na semana passada, 

esperou cerca de 20 minutos para conseguir abastecer no posto com valores mais 
baixos que encontrou. “Antes, eu abastecia em qualquer posto, mas de um tempo 

para cá tem bastante diferença.  
 
Vale a pena pesquisar”, completou.  

As filas se tornaram comum nos postos de Brasília que fazem promoção, assim como 
faixas e banners anunciando preços. Antes da intervenção do Cade, um posto do 

Distrito Federal era famoso por suas faixas “denunciando” a combinação de preços dos 
concorrentes.  
 

Com dizeres como “nos ajude a acabar com o cartel que domina o mercado”, era um 
dos poucos locais onde o valor cobrado não era exatamente o mesmo do posto vizinho. 

 

Mais dura que “fator”, nova regra reduz até a aposentadoria integral 

12/12/2016 – Gazeta do Povo 
 

Além de adiar o benefício, fórmula de cálculo proposta pelo governo devolve 
ao trabalhador menos do que ele contribuiu 
 

 
 

A nova fórmula de cálculo do valor da aposentadoria, prevista na reforma da 
Previdência, é bem mais dura que todas as regras em vigor, incluindo o famigerado 

fator previdenciário.  
 
Para alguns especialistas, a mudança alinha o sistema brasileiro à realidade 

internacional e garante sua sustentabilidade no futuro. Para outros, ela fará com que 
o Estado devolva ao aposentado apenas uma fração do que ele contribuiu ao longo da 

vida profissional. 
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O texto apresentado é considerado duro pelo governo, auxiliares de Temer avaliam 
que as negociações não podem desfigurar o objetivo principal da reforma, que é 
garantir a sustentabilidade das contas da Previdência. 

 
Além de exigir que o trabalhador contribua por 49 anos para obter a aposentadoria 

integral, a nova fórmula rebaixa o valor da própria aposentadoria integral. Assim, os 
poucos que alcançarem o teto após a reforma – depois de contribuir por 588 meses – 

receberão um benefício mensal proporcionalmente inferior ao dos quem hoje obtêm o 
valor máximo. 
 

Pela legislação atual, a média dos salários de contribuição do futuro aposentado 
considera as 80% maiores remunerações desde julho de 1994. Para um trabalhador 

que contribuiu em 200 meses de lá para cá, por exemplo, serão levados em conta os 
160 maiores salários. A fórmula proposta pelo governo, por sua vez, leva em conta 
todo o histórico de contribuições. 

 
Ao incluir os salários mais baixos, a média será necessariamente menor. A diferença 

é de quase 4,5%, numa simulação que considera um trabalhador que receba aumento 
salarial de 1% ao ano (acima da inflação) ao longo de 49 anos de vida profissional. 
A questão é que os brasileiros com aposentadoria integral já são uma minoria. 

Segundo o governo, a taxa de reposição – a relação entre o valor da aposentadoria e 
o salário médio que o trabalhador recebeu na vida profissional – é hoje de 80%, na 

média de todas as modalidades, e cairá pouco após a reforma.  
 
E, mesmo assim, o aposentado brasileiro continuará recebendo proporcionalmente 

mais do que a média internacional. Nos países da OCDE, organização que reúne as 
nações mais desenvolvidas, a taxa de reposição é de pouco mais de 60%, em média. 

 
TAXA DE REPOSIÇÃO 
As aposentadorias por tempo de contribuição, que são limitadas pelo fator 

previdenciário, repõem 70% do salário do segurado, em média. A aposentadoria por 
idade, que em geral beneficia trabalhadores mais pobres, repõe em média 92% da 

renda. Os aposentados por invalidez recebem 100% da média salarial. 
 
Atualmente, na modalidade mais acessada pelos trabalhadores de classe média, um 

homem consegue se aposentar após 35 anos de contribuição. Isso ocorre, em média, 
aos 55 anos de idade. Nesse caso, o fator previdenciário limita o benefício a 69,5% da 

aposentadoria integral.  
 
Pela nova regra, os mesmos 35 anos de contribuição darão direito a 86% da média 

salarial – mas apenas para quem já tiver 65 anos de idade. O objetivo do governo é 
que o brasileiro trabalhe (e contribua) mais, e desfrute da aposentadoria por menos 

tempo. 
 

Análise 
O especialista em Previdência Renato Follador elogia a fixação de uma idade mínima 
de 65 anos. Mas considera que, ao extinguir o fator previdenciário, a reforma “joga no 

lixo” uma fórmula que, segundo ele, permite o equilíbrio financeiro e atuarial da 
Previdência. 

 
“O fator é uma conta de resultado zero. Nele, você vai receber de aposentadoria 
rigorosamente o que recolheu de contribuições, considerando a expectativa de 

sobrevida calculada pelo IBGE, que é a instituição mais capacitada para falar de 
demografia no Brasil”, diz. “Com a nova fórmula, que não tem base técnica nenhuma, 

o governo passa a mão no dinheiro dos trabalhadores e torna quase impossível a 
aposentadoria na integralidade.” 
 



Reposição mais baixa ajuda a Previdência 
Nenhum sistema previdenciário solvente consegue repor toda a renda que os 
trabalhadores tiveram ao longo de sua vida profissional. A afirmação é do professor 

da USP Luis Eduardo Afonso, especialista em Previdência.  
 

“No Brasil, a taxa de reposição é alta e o período de recebimento é longo, 
especialmente para as aposentadorias por tempo de contribuição. Isso explica por que 

gastamos tanto com os benefícios previdenciários, e por que o sistema é insustentável 
da forma que está”, diz. 
 

A reforma é radical porque fomos incapazes de fazer, nos últimos anos, pequenas 
reformas que permitissem uma transição mais gradual. 

 
Luis Eduardo Afonso professor da USP.  

Para Afonso, a reforma proposta pelo governo é a mais abrangente e radical de todas 
as mudanças já feitas na Previdência. “Ela propõe medidas que encontram paralelo no 
que outros países fizeram, nas recomendações de órgãos internacionais, no trabalho 

de vários autores.” 
 

O economista Pedro Schneider, do banco Itaú, diz que a taxa de reposição atual, 
considerada alta, estimula as pessoas a se aposentarem mais cedo, o que prejudica a 
taxa de poupança do país e a produtividade da economia: “A regra proposta estimula 

justamente o contrário e, portanto, independentemente de ser forte ou fraca, traz 
implicações positivas para a economia”. 

 
O consultor legislativo Leonardo Rolim, da Câmara dos Deputados, também concorda 
com a fórmula proposta pelo governo. Para ele, o ponto da reforma que pode ser 

aprimorado é a regra de transição.  
 

Ela será aplicada a mulheres com 45 anos ou mais e homens a partir de 50 anos. 
“Acho que esse corte ficou benevolente para algumas pessoas e excessivamente duro 
para outras. É possível melhorar.” 

 
Mais difícil e menor 

Se a reforma da Previdência for aprovada, o brasileiro terá de trabalhar mais para 
obter a aposentadoria integral. E receberá um benefício proporcionalmente mais baixo. 
Como é hoje  

 
Valor da aposentadoria integral  

equivale à  

 
 

 

 
Regras de cálculo  
No INSS, há três opções:  
 

 



   
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nove mil recebem acima do teto da Previdência 

12/12/2016 – Tribuna PR 

 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga atualmente benefícios acima do 

teto de R$ 5.189,82 para mais de 9 mil segurados. O maior valor é de uma pensão 
por morte paga no Rio de Janeiro a um dependente de ex-combatente, que recebeu 
em outubro benefício de R$ 75.943, o correspondente a 80 salários mínimos.  

 
Quem participou “efetivamente” da 2.ª Guerra Mundial tem direito a aposentadorias 

excepcionais, previstas em leis específicas que garantem reajuste com base nos 
rendimentos devidos como se o ex-combatente estivesse em atividade.  
 

No caso de falecimento, o benefício passa para os dependentes – cônjuge, filho menor 
de 21 anos ou inválido, pais, irmão não emancipado.  

 
A maior parte dos benefícios com valor superior ao teto previdenciário é paga a ex-
combatentes, anistiados e aeronautas, com base em legislações que não estão mais 

em vigor.  
 

O segundo maior benefício do INSS é para um anistiado, que também mora no Rio de 
Janeiro. Ele ganhou em outubro R$ 46.803, o que daria para pagar 53 benefícios de 

um salário mínimo. A aposentadoria excepcional para anistiados políticos tem previsão 
constitucional que assegura “promoções” na inatividade para quem foi atingido por 
motivação exclusivamente política.  

 
Hoje, não é possível mais se aposentar acima do teto, mas esses benefícios continuam 

sendo pagos. “O INSS também tem a mesma posição do restante da sociedade: são 
absurdos, distorções, mas que, infelizmente, têm vinculação legal”, diz o chefe do 
órgão, Leonardo Gadelha. “Não podemos fazer nada”, completou. Rolim diz que 2 mil 

desses 9 mil beneficiários receberam acima do teto em outubro por questões sazonais 
e que o restante ganha permanente valor superior a R$ 5 mil.  

 
Para ele, o mais “impressionante” é que esse tipo de benefício não respeita nem 
mesmo o teto do funcionalismo, de R$ 33.763, salário de um ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF). Pelos dados do instituto, uma centena recebe acima desse 
valor todo mês.  

 
Ao mesmo tempo, 22,355 milhões de brasileiros da cidade e do campo recebem 
apenas um salário mínimo, de R$ 880, como aposentadoria. Outros 218.118 

beneficiários recebem entre cinco e seis salários mínimos, faixa próxima ao teto.  
 

O governo diz que o envio da reforma da Previdência tem como objetivo corrigir o 
tratamento desigual no sistema brasileiro, mas as discrepâncias observadas no mapa 
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de pagamento do instituto vão permanecer até os beneficiários e dependentes 
falecerem. As novas regras, se aprovadas, não valem para esses segurados, que têm 
o direito adquirido preservado.  

 
“Essa discrepância gritante mostra como alguns são privilegiados enquanto outros 

pagam a conta”, afirmou Natal Leo, presidente do sindicato de aposentados, idosos e 
pensionistas da União Geral dos Trabalhadores (UGT). Ele questiona, por exemplo, o 

fato de 777.775 segurados ganharem todo mês menos que um salário mínimo. “Temos 
de ver os dois lados dessa pirâmide: o de cima e o de baixo”, diz.  
 

O INSS afirma que os beneficiários que recebem menos que um salário mínimo são 
“pontuais” e devem-se a decisões judiciais. A maioria corresponde a auxílio-acidente 

e outros tipos de benefícios, que não estão atrelados ao mínimo. 
 

Aposentar-se por fator 85/95 antes da reforma dá até R$ 963 a mais por mês 

12/12/2016 – Bem Paraná 
 

O segurado que completar a pontuação exigida pela regra 85/95 antes da reforma da 
Previdência entrar em vigor poderá garantir uma aposentadoria mais vantajosa. Uma 

trabalhadora de 55 anos de idade, que completar 30 anos de contribuição até a 
véspera da publicação da nova lei, pode ganhar um benefício até R$ 963 maior do que 
o que receberia se tivesse completado o tempo mínimo de contribuição após a 

mudança nas regras. 
 

Para garantir o benefício integral, o segurado precisa alcançar, na soma da idade como 
tempo de contribuição, 85 pontos, no caso das mulheres, e 95 pontos, no caso dos 
homens, até a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 287 entrar em vigor. 

 
Após a aprovação da lei, que trata da reforma da Previdência, a fórmula 85/95 deixará 

de existir. Se completar a pontuação antes da nova lei, mesmo que peça o benefício 
depois da sua publicação, o segurado terá direito adquirido à aposentadoria integral, 
diz o advogado Rômulo Saraiva. A concessão deve ser feita administrativamente pelo 

INSS. 
 

Já o trabalhador que, nos próximos meses, completar o tempo mínimo de contribuição 
ao INSS -hoje de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens-, mas não atingir os 

pontos da regra 85/95 a tempo, não terá direito ao benefício integral.  
 
Segundo o governo, esse segurado poderá escolher entre receber a aposentadoria 

com desconto do fator previdenciário, em vigor hoje, ou pelo novo cálculo proposto na 
reforma.  

 
O INSS terá que conceder o benefício mais vantajoso. "Esse segurado tem direito 
adquirido e pode ter o benefício com desconto do fator previdenciário, se ele for 

melhor", explica a advogada Adriane Bramante. 
 

NOVO CÁLCULO 
Na PEC da reforma, o governo propõe que as aposentadorias sejam calculadas com 
base em 51% da média de todos os salários do trabalhador mais 1% por ano de 

contribuição. Só terá o benefício integral quem tiver 49 anos de recolhimentos ao 
INSS. 
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“Não façam da reforma um Frankenstein”, pede Marcelo Caetano 

12/12/2016 –Gazeta do Povo 

 
Para secretário da Previdência Social, proposta precisa ser aprovada na 

íntegra para evitar novas mudanças nos próximos anos 
 

 
 

Apesar de ser recheada de medidas duras e que vão enfrentar resistência na 
sociedade, a reforma da Previdência Social precisa ser aprovada na íntegra. Caso 

contrário, se transformará num Frankenstein. A avaliação é do secretário da 
Previdência, Marcelo Caetano. 
 

Em entrevista ao jornal “O Globo”, ele afirmou que as novas regras para aposentadoria 
foram amarradas para funcionarem juntas e que não se pode simplesmente “trocar 

uma coisa por outra”. Embora o governo já tenha recuado em alguns pontos, como 
retirar policiais militares e bombeiros da reforma, Caetano disse que essas categorias 
podem voltar à PEC na tramitação no Congresso.  

 
Confira a entrevista: 

O que é mais sagrado na reforma? Do que o governo não abre mão?  
Todos os aspectos são muitos relevantes. Estamos alterando a regra de acesso, 

fórmula de cálculo e também pensões por morte. Se a gente começa a abrir mão de 
algumas coisas ou muitas coisas, o poder de economia da reforma se dilui muito ao 
longo do tempo e vai acabar sendo necessária outra reforma daqui a alguns anos.  

 
As centrais sindicais defendem uma idade mínima de 65 anos só no futuro. Isso seria 

possível?  
O item que mais chama a atenção e representa uma mudança mais forte de paradigma 
é a instituição de uma idade mínima. Mas, quando a gente institui uma idade mínima 

de 65 anos, isso não vai acontecer da noite para o dia. Ela vai valer para aquelas 
pessoas que, hoje, têm menos de 50 anos (homens) e 45 anos (mulheres). Só vai 

entrar em vigor de fato daqui a 15 anos, 20 anos. Ainda vai demorar um pouco, e 
muitas pessoas vão se aposentar com menos de 65 anos.  
 

O governo topa negociar a idade mínima?  
O desenho de um plano previdenciário é uma grande engrenagem, em que você tem 

vários pontos que têm que ter uma coerência entre si, como, por exemplo, idade e 
fórmula de cálculo.  
 

É difícil falar qual ponto a gente pode abrir mão porque é como se a gente tivesse 
vários blocos empilhados. Se você tirar um, é preciso ter cuidado para colocar outro e 

ver se o todo ainda fica consistente. As pessoas podem ter uma ideia falsa de que é 
simplesmente trocar uma coisa por outra e fica tudo bem. A comparação que eu faço 
é: não façam da reforma um Frankenstein. 

 
Para quem começa a trabalhar aos 16 anos, idade mínima de 65 anos não é excessiva?  

Acho que 65 anos são razoáveis hoje em dia, porque isso não é para amanhã. Se a 
gente começar a ceder mais nesse limite, a economia vai deixar de existir, e a 
sustentabilidade do regime vai voltar a ficar comprometida.  
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Se você ceder na idade, vai ter que compensar com outras coisas, na pensão ou na 
fórmula de cálculo ou no benefício assistencial. Ceder nesse ponto pode ser uma 
questão de insolvência porque a questão é a montagem do castelo de cartas, da 

engrenagem. 
 

Com a reforma, quando a situação da Previdência começa a melhorar?  
Com a reforma, a gente consegue ter alguma estabilidade de despesa nos próximos 

anos. Mas não vamos conseguir acabar com o déficit por mais ampla que a reforma 
seja.  
 

Nunca?  
Do jeito que está, não dá. Mas você consegue ter uma trajetória de despesa não tão 

explosiva.  
 
Quais mudanças trarão benefícios mais imediatos?  

O que traz impacto mais rápido são a regra de acesso, o pedágio e as pensões por 
morte. A fórmula de cálculo do benefício leva mais tempo para ser solidificada. No 

longuíssimo prazo, as três regras têm impactos mais ou menos semelhantes, na faixa 
de dois pontos do Produto Interno Bruto (PIB), mais ou menos.  
 

A vedação ao acúmulo de benefícios não é uma medida polêmica? Pode cair no 
Congresso?  

Tudo o que a gente fez é polêmico. Você encontra alguns países em que você escolhe 
o que for mais alto, se a aposentadoria ou pensão, como nos Estados Unidos, por 
exemplo.  

 
Como as pensões no Brasil são um ponto fora da curva, e a gente gasta bem mais que 

outros países, precisamos fazer alguns ajustes para poder equilibrar o gasto com esse 
tipo de benefício.  
 

Retirar PMs e bombeiros da PEC não foi um equívoco? Como resolver agora a questão 
dos estados?  

É possível que eles sejam incluídos na PEC durante as discussões da comissão especial 
(que vai analisar o tema). Do ponto de vista dos estados, esse é um grupo que faz 
diferença no regime de aposentadoria. 

 
Faltou ouvir mais a sociedade civil antes de enviar a reforma?  

Não. A gente realizou várias reuniões com centrais sindicais, com Dieese, com vários 
grupos da sociedade, de categorias especiais, governadores e secretários de Fazenda 
dos estados.  

 
Qual a diferença entre esta reforma e as anteriores?  

Ela é muito mais abrangente. As anteriores foram importantes, mas foram mais 
marginais. A do Lula (ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva) só afetou servidores 

públicos e, mesmo assim, os novos.  
 
Agora, tem uma diferença fundamental porque a gente está focando na convergência 

de regras. FH (ex-presidente Fernando Henrique Cardoso) tentou e não conseguiu. 
Estamos tentando fazer uma coisa que unifica para todo mundo. Outro aspecto 

importante é que a gente não está tendo uma visão meramente da administração 
atual.  
 

Ou seja, vamos passar grande parte de 2017 em processo de discussão. Os benefícios 
da reforma só começam a ser sentidos a partir de 2018 e, ainda assim, de forma mais 

tímida. O próximo governo é que começa a colher de fato os benefícios dessa reforma. 
Por isso, digo que é uma reforma de Estado. 
 

Por que as regras de transição são mais favoráveis para os servidores?  



Quando você está transformando um regime heterogêneo em homogêneo, você não 
pode imaginar uma regra de transição igual para todo mundo. 
 

As pessoas já reclamam das regras de transição que existem há 20 anos. Imagina se 
eu dissesse que a partir de amanhã está todo mundo igual? Você tem pontos de partida 

que são distintos e que eu tenho que respeitar.  
 

Não é complicado para um trabalhador receber na aposentadoria só o teto do INSS? 
(de R$ 5.189)  
É muito difícil para um cidadão brasileiro receber o teto do INSS, porque quase 

ninguém ganha isso. Olhando a realidade do mercado formal de trabalho, 95% estão 
abaixo. 

 
Mas com a mudança na fórmula de cálculo, dificilmente alguém conseguirá receber 
benefício integral...  

 
A taxa de reposição é praticamente a mesma com o fator atual (que reduz o valor do 

benefício para quem se aposentar mais jovem). Claro que não pelo fator 85/95 
(somando idade e tempo de contribuição para mulheres e homens terem direito à 
aposentadoria integral).  

 
Ou seja, hoje você já não recebe o benefício integral. Você não vai conseguir nunca 

manter a Previdência sustentável se ficar repondo o salário das pessoas em 100%. No 
fundo, ele deveria ser menor.  
 

(A PEC propõe 51% da média das remunerações, mais 1 ponto percentual a cada ano 
de contribuição adicional). Ele está alto. O que a gente deveria fazer é dificultar e não 

facilitar, até porque o único gasto maior que você tem ao se aposentar é com saúde.  
 
A despesa com alimentação diminui porque você não precisa comer fora, com 

transporte há até gratuidade. 
Qual é a sua previsão para aprovação da PEC no Congresso?  

O ideal seria aprovar até julho, setembro de 2017.  
 
Quais são os próximos passos?  

Agora é aprovar a reforma. Depois vamos ter que regulamentar a contribuição para o 
trabalhador rural. Acho que vai dar um pouco de trabalho. Ele terá que fazer uma 

contribuição individual, e a alíquota poderá ser de 5% sobre o salário mínimo. 
 

Reforma da Previdência: expectativa de vida do brasileiro sobe, mas 
diferença entre homens e mulheres não cai 

12/12/2016 – UOL Economia 

 
Nas últimas gerações, foi registrado entre os seres humanos o maior aumento da 

expectativa de vida da história. 
 
No Brasil, por exemplo, a população vive, em média, de 75,5 anos, segundo o IBGE, 

um salto em relação há 116 anos: a média era de 33,7 anos em 1900. Ou seja, um 
bebê brasileiro nascido hoje pode viver mais do que o dobro do que um nascido 

naquele ano. 
 
E, não só vivemos mais, como também nossas vidas são muito mais saudáveis do que 

antes. As razões são relativamente óbvias: isso se deve em grande parte aos avanços 
na medicina e na saúde pública. 

 
No entanto, apesar do aumento drástico, a diferença entre a longevidade de homens 
e mulheres quase não diminuiu, destaca um novo estudo publicado na revista 

Proceedings of the National Academy of Sciences.  

http://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2016/12/11/reforma-da-previdencia-expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe-mas-diferenca-entre-homens-e-mulheres-nao-cai.htm
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Atualmente, brasileiras vivem, em média, 79 anos em comparação com 72 dos 
homens. É a mesma diferença de sete anos registrada em 1991, quando a expectativa 
de vida da população em geral era 9,5 anos menor, de 66 anos. 

 
Otema está do centro de um debate em curso no país por conta da proposta do 

governo federal de mudar o regime da Previdência Social.  
 

Uma das mudanças seria a criação de um limite mínimo de 65 anos de idade e de 25 
anos de contribuição para a aposentadoria tanto de homens quanto mulheres, uma 
alteração em relação ao regime em vigor, no qual mulheres podem se aposentar com 

30 anos de contribuição e os homens, com 35. 
 

O economista Marcelo Caetano, principal formulador da reforma, defendeu a alteração 
em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo ao afirmar que as mulheres "custam mais 
para a Previdência, porque vivem mais" e que elas já são "subsidiadas, porque 

receberão por mais tempo o benefício" do que homens. 
 

Mas por que essa diferença da expectativa de vida de homens e mulheres não cai com 
os anos? 
 

Diferenças de gênero 
"A desvantagem masculina tem raízes profundas na evolução", diz Susan Alberts, 

professora de Biologia da Universidade Duke, nos Estados Unidos. Mas, esclarece ela, 
não se sabe exatamente a que isso se deve.  
 

"Uma das possibilidades é que os homens assumem mais riscos que as mulheres", o 
que poderia explicar mortes mais prematuras. Um exemplo desse comportamento é o 

hábito de fumar, destaca a pesquisadora.  
 
"Homens fumam mais do que as mulheres, e sabemos que fumar é o hábito mais 

prejudicial à saúde conhecido. Poderíamos dizer que fumar é um comportamento de 
risco, e isso ilustra como homens se arriscam mais do que mulheres", explica Alberts. 

 
"Não me supreenderia se isso explicasse a diferença na expectativa de vida entre 
homens e mulheres na Rússia (que gira em torno de 12 anos), mas é importante 

esclarecer que é apenas uma hipótese." 
 

Outra explicação possível é a genética. As mulheres têm em seu DNA um par do 
cromossomo X, enquanto homens têm um. Isso quer dizer que, "se há genes neste 
cromossomo que são cruciais para a sobrevivência, as mulheres têm uma vantagem". 

Uma terceira possibilidade "é que os homens tenham sistemas imunológicos menos 
eficientes", acrescenta Alberts. 

 
Por muito mais anos 

Os autores do estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences 
reuniram registros de nascimentos e mortes de mais de 1 milhão de pessoas em todo 
o mundo desde o século 18 e os compararam com dados semelhates de seis espécies 

de primatas. 
 

Os pesquisadores mostraram que a manutenção da diferença na expectativa de vida 
entre os sexos ocorre "não só entre humanos, mas também entre os demais primatas", 
como explica Fernando Colchero, pesquisador do centro Max Planck, na Dinamarca, e 

coautor do estudo, à BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC. 
 

A pesquisa também aponta que a expectativa de vida média deve seguir aumentando. 
Por outro lado, "não parece haver um limite de quantos anos podemos viver", afirma 
Colchero, contradizendo um polêmico estudo publicado recentemente na revista 

Nature que garante haver uma expectativa de vida máxima para seres humanos, de 
cerca de 115 anos. 



"Não dizemos categoricamente que não há, mas não achamos evidências desse limite, 
como argumenta a pesquisa publicada na Nature", acrescenta o cientista. 
 

Por sua vez, a pesquisadora Susan Alberts acredita ser possível que a diferença entre 
as expectativas de vida de homens e mulheres seja reduzida. 

 
"As chances dos homens alcançarem as mulheres são enormes. Só temos que 

entender as causas dessa diferença", afirma a pesquisadora.  
 
"Uma vez que isso seja compreendido, poderemos mitigar algumas das 

desvantagens." 
 

Desinformação sobre mudanças ainda é alta 

12/12/2016 – Tribuna PR 

 
O alto grau de desinformação sobre as mudanças pretendidas pelo governo para a 
Previdência Social tem marcado os primeiros dias após o detalhamento da proposta 

de reforma, na última terça-feira, segundo escritórios de advocacia especializados no 
tema. A maior dúvida dos segurados próximos à faixa de transição é se ainda vão 

poder se aposentar em menos tempo ou se terão de cumprir as novas regras.  
 
“O contribuinte ainda tem muitas dúvidas sobre direito adquirido, o texto enviado pelo 

governo é confuso e, como ainda não foi aprovado, gera muita apreensão”, diz a 
advogada Viviane Ferreira Cassola.  

 
No escritório em que o advogado Antonio Pires trabalha, na Grande São Paulo, o 
aumento da procura de clientes para tirar dúvidas e recalcular benefícios foi de cerca 

de 20% no último mês. “A forma que o governo usou para divulgar a proposta foi 
muito ruim e gerou muitas dúvidas ao contribuinte. São mudanças importantes e que 

ainda ocorrem em um ambiente econômico complicado, de desemprego alto.”  
 
Ele lembra que os homens com mais de 50 anos e as mulheres com mais de 45 estarão 

sujeitos a regras de transição. “Nada muda para quem já recebe aposentadoria ou 
para quem já tiver completado as condições de acesso durante o período de 

tramitação.”  
 

Desde que as mudanças na Previdência começaram a ser mais discutidas pela mídia, 
o motorista José Carlos de Almeida, de 58 anos, ficou preocupado. “Estou contando o 
tempo para receber o benefício e a gente sabe que, quando o governo propõe 

novidades na aposentadoria, nunca costuma ser benéfico para o trabalhador. Eles 
falam que a Previdência está falida e a gente fica com a impressão de que todo mundo 

vai precisar trabalhar até os 65 anos.”  
 
Caso o texto da reforma seja aprovado como está, no ano que vem, ele terá de 

trabalhar mais seis anos para completar o tempo suficiente para poder se aposentar, 
segundo especialistas consultados pelo Estado.  

 
“Os problemas de informação também acontecem pela dureza dessa reforma. O 
anúncio da idade mínima de 65 anos assustou muita gente”, avalia a presidente do 

Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Jane Berwanger.  
 

“Um outro ponto bem negativo foi o motivo alegado para fazer a reforma. Quando o 
governo diz que se nada mudar, daqui a 20 anos não vai ter dinheiro para 
aposentadoria, mexe no imaginário do contribuinte.” 

 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/desinformacao-sobre-mudancas-ainda-e-alta/


Mercados tradicionais disputam bilhões com a tecnologia 

12/12/2016 – Gazeta do Povo 

 

 
 
A indústria musical balançou com o download no início do século e vem se 
reinventando com o streaming. Os táxis procuram uma saída contra o Uber. Na mesma 

medida em que a tecnologia avança e facilita a vida, ela coloca um ponto final em 
alguns modelos de negócio. E, nesse jogo, ou se adapta ou se é engolido. Confira 

quatro segmentos que encaram uma batalha frente a carros autônomos, startups 
financeiras e “robôs atendentes”: 

 
Seguros 
O computador não se distrai, não passa mal e tampouco dirige alcoolizado. Ao que 

tudo indica, são altas as chances de os carros autônomos serem bem mais seguros do 
que os pilotados pelos humanos. Neste contexto, quem sai perdendo são as 

seguradoras.  
 
Afinal, sem acidentes, um mercado bilionário passa a encolher vertiginosamente – 

84% até 2040 em países desenvolvidos, segundo estudo do Boston Consulting Group 
(BCG). O mercado mundial das seguradoras é avaliado em US$ 200 bilhões ao redor 

do mundo. 
 
Caberá às seguradoras, destaca o professor e cientista da computação Emerson 

Toledo, investir em uma área bem específica: a segurança. Não no modelo clássico, 
de roubo. Mas em um novo e potencialmente catastrófico: veículos hackeados. “A 

cibersegurança é um dos mercados mais promissores com estas tecnologias de 
conectividade”, diz. 
 

Bancos 
Com uma fila de 500 mil pessoas querendo ser clientes, a brasileira Nubank vem 

revolucionando os cartões de crédito graças à combinação de juros mais baixos e 
gestão online. Quase da mesma forma, a norte-americana Lending Club, instalada no 
Vale do Silício, cresce ao oferecer empréstimos de pessoa a pessoa via aplicativo, 

também com taxas mais atrativas.  
 

Dois exemplos de como as startups de tecnologia financeira, as fintechs, estão 
desmontando a soberania dos grandes bancos. E há 5 mil delas no mundo. Segundo 

a Goldman Sachs, US$ 4,7 trilhões em receita/ano podem migrar dos bancos para 
elas. E tem mais: tecnologias como a blockchain, uma forma ultrassegura de 
transações financeiras, podem tornar as casas bancárias tradicionais obsoletas. 

 
Cabe aos grandões tentar acompanhar o ritmo frenético das pequenas, definiu 

Anderson Danne, superintendente do Itaú, em evento recente sobre tecnologia na 
Isae. Bem por isso, o Itaú mantém, em parceria com outras empresas, um hub de 
inovação chamado Cubo, em São Paulo.  

 
“Os bancos não estão olhando mais essas empresas como ameaça, mas como 

oportunidade. Os bancos pegaram essa sacada e pensaram ‘eu tenho que me 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/mercados-tradicionais-disputam-bilhoes-com-a-tecnologia-158eog7jmcl2tf38y138u8muo


atualizar’. O NuBank também terá que se atualizar, senão vem o ‘XBank’ e faz melhor”, 
pondera.  
 

Turismo e hotelaria 
Talvez você ainda use agentes de turismo. Ainda assim, dificilmente não tenha 

pesquisado antes sua viagem em algum site com algoritmos que filtram as melhores 
opções. A digitalização tornou o planejamento por conta própria muito mais fácil. O 

Google Voos mostra o melhor preço em questão de segundos.  
 
Se caminhar para a hotelaria, há que se destacar o Airbnb, que ocupou uma bela fatia 

do mercado dos hotéis – segundo a Universidade de Boston, nas áreas onde o Airbnb 
é popular, os hotéis perderam entre 8% e 10% de seu faturamento. A PhocusWright 

diz que a receita da empresa, que hoje é de quase US$ 1 bilhão de dólares, se 
multiplicará por dez até 2020.  
 

Para os especialistas, os agentes tradicionais precisarão focar em facilitar a vida do 
turista ainda mais para não morrer. “Nos próximos anos, os viajantes irão querer um 

serviço cada vez mais personalizado, com as companhias tendo que oferecer produtos 
customizados e baseados no histórico”, disse Angelo Rossini, analista do centro de 
pesquisas Euromonitor International, ao The Guardian. 

 
Telemarketing 

Inteligências artificiais como a Siri, da Apple, ou o Watson, da IBM, tornaram os robôs 
capazes de se comunicar com certo grau de naturalidade. Ainda está aquém de uma 
conversa completamente natural, mas as performances melhoram com o uso (conceito 

de aprendizagem de máquina).  
 

Já hoje, tais sistemas são capazes de substituir atendentes humanos em tarefas mais 
simples de uma central de atendimento. Isso reduz custo para as empresas. E impacta 
diretamente o setor de call centers –só no Brasil, estima-se que o segmento deva 

gerar um volume de receita de R$ 46,1 bilhões, segundo números do Sindicato Paulista 
das Empresas de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos em parceria com a E-

Consulting.  
E tem o fator desemprego, já que o setor é um dos grandes empregadores no Brasil. 
 

“Queremos que 50% do atendimento de uma empresa seja automatizado. O cliente 
dessa empresa resolverá seus problemas por ali e só chegará a um atendente humano 

em casos específicos”, diz o brasileiro Thiago Christof, da Calamar, de Minas Gerais. A 
empresa dele desenvolveu um serviço de assinatura de chatbots, que são robôs que 
conseguem responder a demandas via bate-papo. 

 

Como as empresas recebem profissionais que deixaram seus cargos para 
empreender 

12/12/2016 – Gazeta do Povo 

 

 
 

Diogo dos Reis Ruiz, da produtora Asteroide, recontratou o designer Leonardo Scholz. 
que havia deixado a empresa para empreender. “Sabíamos que ele voltaria mais 

preparando ainda”. Aniele Nascimento/Gazeta do Povo  
   
Há seis anos, o curitibano Diogo dos Reis Ruiz, 31 anos, decidiu deixar uma sólida 

carreira em uma empresa e investir no próprio negócio, se unindo a dois sócios. Em 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/como-as-empresas-recebem-profissionais-que-deixaram-seus-cargos-para-empreender-c8h1889nh11jt7l4cu4q2jjjk
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pouco tempo, sua produtora de vídeo, a Asteroide, ganhou projeção no mercado, fez 
parcerias com empresas do mundo todo e abriu uma sede nos Estados Unidos.  
 

Tanto avanço veio acompanhado de lições que o empresário leva para toda a vida 
profissional. Um aprendizado único que só uma experiência empreendedora é capaz 

de proporcionar. “A gente adquire um maior senso de responsabilidade e passa a 
enxergar a empresa de maneira mais ampla”, defende.  

 
Com esta perspectiva, Diogo não pensou duas vezes antes de recontratar um 
funcionário que havia deixado a produtora para abrir uma empresa. Depois de atuar 

um período como autônomo, o designer Leonardo Scholz, 26 anos, foi chamado por 
Diogo pelo empresário para retomar a carreira na Asteroide. “Sabíamos que ele 

voltaria ainda mais preparado e cheio de ideias”, lembra Diogo. E assim aconteceu.  
 
Leonardo conta que retornou com uma visão mais rica, sobretudo, no que tange à 

gestão. “Antes de produzir, você precisa comunicar, vender, organizar, controlar, 
otimizar. Agora tenho uma empatia grande por todas as áreas de uma produtora e 

senti na pele os desafios que os donos passam diariamente”, diz. O jovem é um dos 
mais empenhados colaboradores da empresa e recebeu um convite para participar da 
abertura da unidade no exterior. 

 
Visão nova 

Segundo o consultor de carreira, Silvio Celestino, da Alliance Coaching, empresas 
jovens, sobretudo, startups, são as mais abertas a receber profissionais com 
experiência empreendedora. Isso porque elas dão muito valor a aspectos como 

criatividade e iniciativa, cruciais para o sucesso de grandes iniciativas. 
 

Para o empresário Bruno Picinini, que também deixou um emprego estável para 
investir nos próprios projetos, os sites Empreendedor Digital e Férias sem fim, essa 
valorização tem muito a ver com o conceito de intra-empreendedor, um profissional 

com alto potencial de empreender, mas que atua em uma empresa que não é a sua. 
“Estas pessoas, geralmente, são responsáveis pela abertura de novos setores, por 

buscar novos mercados e explorar novas ideias”, explica.  
 
Insegurança 

Ainda assim, Bruno destaca que, para muitas organizações, uma experiência 
empreendedora no currículo pode deixar o recrutador inseguro, já que, a médio prazo, 

é possível que o candidato queira abandonar a empresa para abrir um negócio 
novamente.  
 

Com relação a isso, o diretor da Gábor Recursos Humanos, Ricardo Karpat, aconselha 
que, caso queira tentar uma vaga em uma empresa, o profissional evidencie seu 

propósito tanto no currículo quanto na entrevista. Também é interessante explicar a 
razão do fim da fase empreendedora e destacar seu aprendizado ao longo deste 

período.  
 
Otimismo importa 

Silvio alerta para outro ponto que também chama a atenção das empresas na hora de 
contratar um empreendedor: o estado de espírito do candidato. Muita gente deixa de 

empreender por ter falhado em alguns pontos e, por isso, volta para o mercado 
extremamente desmotivado, perdido e melancólico.  
 

Diferente do mercado estadunidense, para o qual a tentativa de empreender é um 
ponto positivo em qualquer circunstância, o mercado brasileiro tende a olhar com 

desconfiança para quem volta inseguro. Sendo assim, segundo Silvio, é importante 
trabalhar a forma de ver as coisas, buscar uma perspectiva positiva e otimista e jogar 
fora qualquer vestígio de amargura, “Profissionais que lidam bem com o fracasso estão 

muito mais aptos a serem bem sucedidos”, destaca.  
 



Contato com o mercado 
Uma questão que preocupa muitas pessoas é o medo de o empreendedorismo afasta-
las do mercado. Mas será que isso acontece mesmo? Segundo Ricardo, depende. 

Quando o indivíduo passa a atuar em outra área, sua rede antiga de pessoas fica mais 
distante.  

 
Em contrapartida, quando se abre um negócio em seu próprio segmento, seu círculo 

de relacionamentos, bem como sua visão do todo, apenas se amplia. Quem não quer 
perder o vínculo com a área antiga, deve marcar encontros frequentes com seus 
contatos e se atualizar constantemente, inclusive, fazendo cursos para crescer em 

conhecimento e networking.  
 

Planeje sua carreira 
Ricardo diz que um erro muito comum entre empreendedores que querem voltar para 
o mercado é o de não planejar a carreira. Muita gente acaba aceitando o primeiro 

emprego que surge e não cria uma lógica entre os cargos que ocupa.  
 

“Se eu quero trabalhar em tal empresa, eu posso fazer planos para chegar lá. Nem 
que para isso eu precise entrar em outras organizações que facilitem o meu acesso à 
companhia que eu almejo”, exemplifica.  

 
De acordo com o consultor, o profissional deve especificar para si mesmo a área em 

que quer crescer, estudar as companhias do segmento e formatar um direcionamento 
ideal para evoluir. 
 

“O dinheiro a qualquer custo pode ser mais fácil, mas, a longo prazo, não agrega muito 
a um bom recomeço”, ressalta.  

 
Manual da recolocação 
Como voltar para o mercado após passar um período empreendendo 

 
1. O primeiro passo começa assim que você deixa o mercado para empreender. 

Saia da empresa com as portas abertas e sem nenhuma mágoa. 
2. Enquanto toca sua empresa, não se afaste da sua rede de contatos. Marque 

sempre um happy hour, almoço ou café.  

3. Quando começar a distribuir seus currículos, avise seus contatos que está de 
volta ao mercado. Faça um post no Facebook, procure seus antigos 

empregadores.  
4. Monte um plano de carreira, saiba aonde você quer chegar e se programe para 

atingir esse objetivo. Pesquise sobre o mercado e se atualize. 

5. Inscreva-se em algum curso na área em que você quer atuar. Isso ajuda a 
ampliar seu conhecimento e potencializa seu networking.  

6. Se a sua ideia é crescer em uma empresa, deixe isso evidente em seu currículo 
e na entrevista de emprego. Explique que, ao menos a curto prazo, você não 

vai pedir demissão para abrir um novo negócio.Isso passa segurança ao 
recrutador.  

7. Se você está voltando porque seu negócio não deu certo, retome as energias, 

se anime. Um profissional que lida bem com os erros tem muito mais chance 
de ser bem sucedido e transparece seu otimismo quando vai se candidatar a 

uma vaga.  
8. Não aceite um emprego apenas por dinheiro. Busque vagas que façam sentido 

no seu currículo.  

9. Conte ao recrutador o que você aprendeu com o empreendedorismo. Valorize 
as lições que obteve enquanto cuidou do próprio negócio. Visão de gestor, 

proatividade, inovação e ousadia são competências muito buscadas e pontos 
positivos de quem empreende. 

10.Esteja disposto a começar muita coisa de novo. Isso vai demandar humildade e 

muita dedicação.  
 



Mercosul busca um sentido em meio a crise política e barreiras comerciais 

12/12/2016 – Gazeta do Povo 

 
Bloco econômico é importante para as relações comerciais entre os países 

membros e para a inserção no comércio internacional 
 

 
 
Apesar de ter apenas um acordo de livre-comércio em vigor e de ser considerado uma 

união aduaneira imperfeita, o Mercosul ainda tem utilidade.  
 

O bloco, na visão do governo brasileiro e de especialistas em relações internacionais, 
é importante para as relações comerciais entre os países-membros e para a inserção 
de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai no comércio internacional. Mas crises políticas 

internas e barreiras protecionistas impedem que o bloco atinja todos os seus objetivos. 
 

O mais recente problema é a Venezuela. O país, que entrou no Mercosul em 2012, 
descumpriu exigências legais e acordos de direitos humanos e foi suspenso até que 
cumpra com as normas jurídicas do bloco. O governo venezuelano não aceitou a 

decisão e entrou com um pedido de reversão da suspensão. A Venezuela também quer 
assumir a presidência do bloco, pois está na sua vez dentro do rodízio. 

 
Outro entrave ao funcionamento do Mercosul é a união aduaneira. Os países do bloco 
adotaram uma política única de taxação de produtos importados que serve para 

proteger os mercados internos da concorrência externa. Mas, na prática, a política 
funciona parcialmente, o que os especialistas chamam de união aduaneira imperfeita.  

 
Há uma série de exceções e cotas permitidas para cada país, que reforçam políticas 
protecionistas. 

 
Há discordâncias, também, quanto à celebração de acordos com países desenvolvidos. 

Isso explica, em parte, porque apenas três tratados de livre-comércio foram fechados 
e com economias em desenvolvimento. O acordo com Israel é o único que está em 
vigor, enquanto com Egito e Palestina aguardam ratificações. 

 
A professora de relações internacionais da Unicuritiba Janiffer Zarpelon afirma que os 

países do bloco não pensam em um projeto de integração e sim em resolver problemas 
internos. “Os países ainda pensam no seu próprio interesse. Se houvesse maior 

solidariedade, se eles verificassem que o projeto de cooperação leva ao maior 
desenvolvimento da região, o bloco seria um grande sucesso.” 
 

“Até pouco tempo, havia um veto do governo Kirchner para a realização da negociação 
[do Mercosul] com a União Europeia. A Argentina, em função da sua crise, também 

vetou vários itens do acordo de livre comércio entre os países do bloco e expulsou 
produtos industrializados brasileiros”, afirma o professor de economia da USP e da 
PUC-SP Júlio Manuel Pires. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mercosul-busca-um-sentido-em-meio-a-crise-politica-e-barreiras-comerciais-7frre2c6kxt269rpbx7hmpigg


Há, ainda, a falta cumprimento de normas jurídicas. “Os países-membros não 
cumprem as normas jurídicas do bloco e resolvem os problemas a partir da diplomacia. 
Com isso, o Mercosul vai se enfraquecendo”, diz Janiffer. 

 
Deu certo, mas... 

Para o professor de relações internacionais da Universidade de Brasília (UnB) Alcides 
Costa Vaz, o Mercosul é um regime que, apesar das exceções, deu certo em sua 

proposta de livre comércio entre os países membros, mas que não conseguiu 
internacionalizar normas nem fechar acordos comerciais de grande magnitude.  
 

Em negociação com a união Europeia, Mercosul tenta retomar acordos 
comerciais 

Com as trocas de governos no Brasil e na Argentina, o Mercosul retomou as 
negociações para fechar novos acordos comerciais. Neste ano, o bloco econômico sul-
americano voltou a se reunir com a União Europeia para criar uma zona de livre 

comércio entre as duas regiões. As trocas de ofertas, contudo, ainda não foram bem 
sucedidas e uma nova reunião está agendada para 2017. 

 
O professor de economia da USP e da PUC-SP Júlio Manuel Pires afirma que o primeiro 
passo para a abertura do Mercosul à economia mundial já foi dado. Ele afirma que os 

governos Temer e Macri estão com mentalidades econômicas mais alinhadas e que, 
principalmente, a Argentina reduziu a sua postura protecionista. Ele destaca, ainda, 

que a suspensão da Venezuela pode sinalizar a preocupação do bloco com a 
internacionalização das normas.  
 

Mas, a apesar da aparente mudança de postura , o caminho ainda será longo até que 
novos acordos sejam de fato concretizados. No caso da negociação com a União 

Europeia, as comunidades agrícolas do Velho Continente são contra o acordo, pois 
temem perder competitividade frente às commoddities brasileiras. Do lado do 
Mercosul, o ponto de discórdia é a indústria automotiva, que o bloco sul-americano 

quer manter fechada.  
 

“As negociações comerciais hoje são muito mais pesadas, morosas e politizadas”, 
afirma professor de relações internacionais da Universidade de Brasília (UnB) Alcides 
Costa Vaz. “As negociações com a União Europeia começaram em 1997. Teoricamente, 

seria mais fácil fazer a negociação agora porque os dois blocos estão em estancamento 
econômico. Mas eu não vejo que há alguma mudança na disposição dos países quanto 

a abrir mão dos pontos que não são consensos”, completa o especialista. 
 
Outras negociações, como com a Índia e a África do Sul, que o Mercosul já tem 

tratados de comércio preferencial, e com a China, que já aconteceram algumas 
reuniões, ainda não foram retomadas. 

 

Apesar de pessimismo com economia, cresce avaliação positiva do Brasil 

12/12/2016 – Bem Paraná 
 

Apesar do aumento do pessimismo com a economia, cresceu o número de pessoas 
que dão uma avaliação positiva ao Brasil enquanto lugar para morar, de acordo com 
pesquisa Datafolha. Levantamento feito nos dias 7 e 8 revela que 61% considera o 

Brasil um país bom ou ótimo para viver.  
 

Em julho, a mesma resposta foi apresentada por 53%. Outros 23% dos ouvidos este 
mês apontam o Brasil como regular, ante 27% da pesquisa anterior, e 16% avaliam 
que é ruim ou péssimo, em contraste com 20% em julho. 

 
Nesta última pesquisa, 1% não soube responder à pergunta. O sentimento de orgulho 

de ser brasileiro também apresentou alta: 69% dos ouvidos dizem ter mais essa 
sensação que vergonha da nacionalidade. Outros 28% afirmam ter mais vergonha do 

http://www.bemparana.com.br/noticia/478577/apesar-de-pessimismo-com-economia-cresce-avaliacao-positiva-do-brasil


que orgulho, 2% não sabem responder e 1% dos entrevistados apresentaram outras 
respostas. 
 

A expectativa da população sobre indicadores econômicos e a avaliação sobre o Brasil 
como lugar para se viver e o sentimento de orgulho de ser brasileiro são usados para 

calcular o Índice Datafolha de Confiança, que caiu de 98 pontos, em julho, para 87. 
 

Os resultados do último levantamento estão invertidos em relação à pesquisa de julho, 
em que houve aumento do índice da economia e queda nos outros indicadores. O 
Datafolha ouviu 2.828 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 7 e 8 de dezembro. A 

margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos 
considerando um nível de confiança de 95%. 

 

Será que o brasileiro trabalha pouco? Números respondem 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 
 
Dias atrás, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu pelo fim do direito dos bancários a 

descanso remunerado aos sábados, o que levou muitos a se perguntarem: o brasileiro 
trabalha muito ou pouco? Tira poucas ou muitas férias? A resposta pode ser mais 

complexa do que parece.  
 
Para traçar uma comparação com o cenário mundial, por exemplo, é necessário levar 

em conta mais do que apenas os dias efetivos sem trabalhar.  
 

A chave está na produtividade, explica o diretor do escritório da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) no Brasil, Peter Poschen, em entrevista à BBC Brasil.  
 

O cálculo do PIB (Produto Interno Bruto), a riqueza gerada pela nação, está ancorado 
na capacidade de produção em relação ao tempo. Nesse sentido, é importante 

compreender o rendimento do brasileiro frente à média mundial.  
 
"O PIB de um país é medido por horas trabalhadas vezes a produtividade por hora, 

sendo assim, só há duas formas de uma nação ficar mais rica: aumentando a 
produtividade ou as horas trabalhadas", explica Poschen.  

 
Ele diz acreditar que, em termos de horas trabalhadas, os brasileiros estão dentro da 

média mundial, chegando muito perto da média da OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o "clube" das nações mais ricas.  
 

Em 2014, a média anual brasileira foi de 1711 horas por ano, segundo o escritório de 
St. Louis do Federal Reserve, o banco central americano, e a da OCDE, de 1763 horas 

por ano.  
 
"É muito próximo. O Brasil está praticamente no mesmo grupo que Japão, Canadá, 

Itália e Estados Unidos", afirma Poschen.  
 

Os japoneses trabalharam em média 1729 horas por ano em 2014, os canadenses, 
1703, os italianos, 1719, e os americanos, 1.789. A organização não oferece esse dado 
sobre o Brasil, porque o país não é seu membro.  

 
DIAS LIVRES  

Aferir se uma população profissional trabalha pouco ou muito depende não somente 
da quantidade de férias ou folgas remuneradas desfrutadas por ela, mas também do 
contexto mundial.  

 
"Na Europa, mais de 94% dos países têm mais de 20 dias úteis de férias remuneradas, 

e, no Brasil, é semelhante a isso", diz Poschen.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840447-sera-que-o-brasileiro-trabalha-pouco-numeros-respondem.shtml


O tema gerou polêmica após o Ministério do Trabalho publicar nas redes sociais em 
outubro um vídeo sobre o assunto e que foi criticado por comparar, com base em 
dados equivocados, os dias de férias em diversos países.  

 
O diretor da OIT acredita que os dias livres não sejam um bom parâmetro, porque há 

um desequilíbrio encoberto por outras variáveis, como os direitos específicos de cada 
categoria. Por exemplo, pilotos precisam de mais horas de descanso do que auxiliares 

de escritório.  
 
Além disso, calendários de feriados mudam anualmente de país para país, o que 

oferece uma base de comparação apenas aproximada. Em 2016, o Brasil teve 19 
feriados reconhecidos pelo governo.  

 
"O Canadá oferece menos dias úteis de férias remuneradas em comparação com o 
Brasil, mas, por outro lado, tem uma semana de apenas 40 horas de trabalho, 

enquanto, no Brasil, são até 44 horas semanais", argumenta Poschen.  
 

"Portanto, se a questão é 'quanto as pessoas trabalham', avaliar apenas as folgas não 
dá uma resposta."  
 

FÉRIAS  
A legislação brasileira estabelece uma relação proporcional entre o direito a férias e o 

comparecimento ao trabalho —quem falta mais ao serviço têm menos dias para 
descansar.  
 

Se uma pessoa falta ao trabalho até cinco dias no ano, pode tirar férias integrais, de 
30 dias corridos. Entre seis e 14 dias, o empregado tem direito a 24 dias de férias. Se 

faltar entre 15 e 23 dias, pode descansar 18. E, entre 24 e até 32 dias, terá apenas 
12 dias de férias.  
 

"Mais de 96% dos países do mundo têm leis que estipulam férias remuneradas, o que 
está de acordo com a convenção da OIT, que o Brasil ratificou", afirma.  

 
"Não podemos dizer que a quantidade de férias do brasileiro é extraordinária. É mais 
do que a média de folga remunerada nas Américas, mas nada excepcional."  

 
No Brasil, a situação seria ainda mais complexa, porque só 60% dos empregados têm 

carteira assinada, diz Poschen. Para os cerca de 40% dos trabalhadores informais, as 
regras da legislação sobre dias livres "não se aplicam de forma alguma".  
 

O presidente da Confederação Sindical Internacional, João Felício, aponta que a 
informalidade da economia brasileira resulta, na prática, em mais horas trabalhadas. 

"São pessoas com uma jornada excessiva, que ultrapassa 50 a 60 horas semanais."  
 

PAÍSES AVANÇADOS  
Nos Estados Unidos, a legislação não prevê um mínimo de férias remuneradas, um 
benefício normalmente negociado entre empregado e empregador.  

 
Se por um lado trabalhadores de atividades consideradas mais simples, como 

atendentes de lanchonete, podem não conseguir muitas férias, por outro, executivos 
certamente obtêm um bom descanso remunerado nos seus pacotes de bonificações.  
 

"Os Estados Unidos são a única economia avançada no mundo que não garante aos 
trabalhadores folga remunerada", afirmam os pesquisadores Rebecca Ray e John 

Schmitt em estudo publicado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard.  
 
A pesquisa No-vacation nation, USA —a comparison of leave and holiday in OECD 

countries (Nação sem férias, EUA— uma comparação de licença e férias nos países da 
OCDE) faz um apanhado da legislação dos países da OCDE sobre férias e feriados.  



Segundo o levantamento, além de não haver férias garantidas, não há feriados 
remunerados nos Estados Unidos.  
 

Em outros países, a realidade é diferente. No Canadá, são dez dias de férias e nove 
feriados remunerados por ano. No Japão, dez dias de folga e um dia extra a cada ano 

que permanecer no emprego, mas não há feriados remunerados.  
 

Na Europa, os números variam. A Alemanha oferece de quatro a cinco semanas de 
férias e mais dez feriados. A França prevê 30 dias úteis de descanso e um feriado. No 
Reino Unido, são 28 dias e nenhum feriado. Em Portugal, são 22 dias úteis de férias e 

13 feriados compulsórios.  
 

O problema da não regulamentação, afirmam os pesquisadores, é que há uma 
distorção nas estatísticas de produtividade e crescimento. O que faz com que o cálculo 
do PIB americano não seja claro.  

 
"A disponibilidade de folgas anuais e feriados remuneradas têm implicações na 

avaliação do bem-estar econômico e social, particularmente quando se usam 
indicadores comparativos como PIB per capita e produtividade por trabalhador, que 
tendem a obscurecer grandes diferenças entre trabalho e lazer nos países."  

 
PRODUTIVIDADE É A CHAVE  

Se o trabalhador brasileiro não pode ser considerado, então, um "sortudo" que tira 
muitas férias e, na média, trabalha tanto quanto em países ricos, por que o avanço da 
riqueza nacional não acompanha o das nações desenvolvidas?  

Poschen acredita que, mais do que horas trabalhadas por ano, a produtividade seja 
determinante para aferir a eficiência econômica.  

 
"Em 1970, brasileiros trabalhavam 2145 horas por ano em média, em comparação 
com 1711 em 2014. Então, houve uma forte redução em horas trabalhadas, mas isso, 

obviamente, não deixou o país mais pobre. O Brasil se desenvolveu enormemente 
nesse tempo. Por isso, é importante observar os ganhos em produtividade", 

exemplifica.  
 
"Veja, por exemplo, a Alemanha, onde a média de horas trabalhadas é de 1366 por 

ano, enquanto o PIB per capita alemão é três vezes superior ao do Brasil."  
 

Relatórios de organizações como OCDE, OIT e Banco Mundial afirmam que o aumento 
de produtividade per capita é resultado, entre outros fatores, da maior capacitação 
dos trabalhadores, por meio de estudo e treinamento, e do desenvolvimento e 

aplicação de novas tecnologias de produção e logística.  
 

"Nas próximas décadas, o crescimento global será afetado pelo envelhecimento da 
população. Mais do que nunca, a produtividade será o principal motor para o 

crescimento e a prosperidade futuros", diz o vice-diretor para Emprego, Trabalho e 
Assuntos Sociais da OCDE, Mark Pearson, à BBC Brasil.  
 

A média de produtividade por hora por trabalhador nos países da OCDE é de cerca de 
US$ 50 (R$ 169), apontam os dados mais recentes, de 2014. Dentre os mercados 

analisados, o México está em último, com cerca de US$ 20 (R$ 68). Luxemburgo vem 
no topo, com pouco mais de US$ 90 (R$ 304).  
 

Por não fazer parte da organização, o Brasil não está incluído nesta média produtiva. 
Uma outra comparação feita pela própria OCDE sugere, no entanto, que o país ainda 

pode melhorar bastante sua geração de riqueza em relação ao mundo.  
 
Sem levar em conta a economia informal do país, a estimativa feita há dois anos 

aponta que cada trabalhador brasileiro produz por ano menos de 20% da riqueza 
gerada no mesmo período por um trabalhador médio da OCDE.  



Portanto, ao mesmo tempo que no Brasil já se trabalha quase tanto quanto nos países 
ricos, a qualidade desse trabalho e as estruturas de produção disponíveis ainda podem 
melhorar muito, com investimentos em educação, pesquisa, desenvolvimento, 

tecnologia e logística. 
 

Procura por planos de previdência privada aumenta em meio à crise 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 

 
As pessoas estão colocando mais dinheiro em planos de previdência privada no Brasil, 

mas o número de investidores nesses fundos continua crescendo lentamente.  
 
A proposta do governo para reforma da Previdência, que ainda será debatida no 

Congresso, poderá obrigar as pessoas a trabalhar mais para se aposentar e ameaça 
reduzir o valor dos benefícios com que elas poderão contar.  

 
Mas a preocupação com as mudanças ainda não provocou uma corrida dos 
trabalhadores interessados em formar reservas para a velhice.  

 
De janeiro a outubro, a captação líquida dos fundos, descontando os resgates das 

novas aplicações, cresceu 20% em relação ao mesmo período do ano passado, 
segundo a Fenaprevi, entidade que reúne empresas que vendem planos de 
previdência.  

O número de novos investidores em planos de previdência cresceu 5,8% em 12 meses, 
segundo a Fenaprevi.  

 
Para o presidente da entidade, Edson Franco, os números mostram que o segmento 
resistiu à crise econômica e pode ter lucrado com a discussão sobre a reforma.  

 
Mas ele não espera uma mudança de comportamento das pessoas, que agora 

encontrariam motivação para investir no longo prazo. "Não há uma mudança radical", 
diz.  
 

Especialistas afirmam que guardar dinheiro para complementar a renda na 
aposentadoria será a único caminho para manter o padrão de vida. 

  
Pela proposta do governo, um trabalhador precisará comprovar 49 anos de 

contribuição para receber 100% do benefício, que é calculado sobre a média dos 
salários ao longo da vida e limitado ao teto do INSS, hoje de R$ 5.189.  
 

"A situação piora para todos com a reforma", diz Juliana Inhasz, professora de finanças 
do Insper. "Mais do que nunca, será importante fechar um pouco a torneira de gastos 

e fazer investimentos."  
 
Os planos de previdência complementar são uma opção para quem tem pouca 

intimidade com produtos financeiros, ela afirma, mas investidores experientes podem 
acumular mais dinheiro buscando estratégias próprias para aplicar seus recursos.  

 
"Com isso é possível evitar custos, como as taxas de administração dos planos, e ter 
rendimentos melhores", diz.  

 
Para Edson Franco, o crescimento do mercado dependerá do fim da prolongada crise 

econômica que o país enfrenta há mais de dois anos.  
 
"Mesmo que haja uma reforma da Previdência com restrições, as pessoas precisam 

ter dinheiro para investir", afirma. "Se elas estão preocupadas com a subsistência, a 
preocupação é com o hoje e não com o amanhã."  

 
*  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840495-procura-por-planos-de-previdencia-privada-aumenta-em-meio-a-crise.shtml
http://arte.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/06/plano-do-governo/


EM BUSCA DE PROTEÇÃO  
5,8% é o aumento do número de investidores em out.2016 em relação a out.2015  
20% é o aumento da captação de recursos neste ano. 

  

Estatal Furnas toma calote de R$ 270 milhões e abandona projetos 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 
 

 
 
A estatal Furnas adiantou R$ 270 milhões no início de 2014 para a compra de 

equipamentos para usinas de energia eólica que nunca foram entregues. Parte do 
dinheiro foi pago em julho de 2014 a uma empresa que, apenas 12 dias depois de 

receber, entrou em recuperação judicial.  
 
As informações constam em relatórios das empresas criadas para gerenciar quatro 

complexos de produção de energia no Rio Grande do Norte e no Ceará, aos quais a 
Folha teve acesso. Os quatro projetos foram abandonados.  

 
As companhias que Furnas constituiu para administrar as usinas, duas delas em 
sociedade com a Caixa Econômica Federal, assinaram contratos para comprar turbinas 

da indústria argentina Impsa, que tem uma fábrica de aerogeradores em Pernambuco. 
 

Os quatro complexos -Punaú, Baleia, Fortim e Famosa I- demandavam investimentos 
estimados em cerca de R$ 1,5 bilhão e deveriam estar funcionando desde 2015, 

podendo gerar cerca de 400 MW de energia, cerca de 4% da capacidade instalada de 
energia eólica do Brasil.  
 

Em fevereiro de 2014, a diretoria de novos negócios de Furnas admitiu adiantar 20% 
do valor dos equipamentos das usinas para a companhia argentina. No caso de uma 

delas, o complexo de Baleia (RN), a estatal repassou R$ 7 milhões para a compra das 
máquinas no dia 24 de julho.  
 

Em 5 de agosto, a Impsa entrou em recuperação judicial e não entregou as turbinas. 
Também não devolveu o dinheiro. Encomendas para outras quatro usinas feitas junto 

à Impsa foram canceladas.  
 
Para tentar recuperar o dinheiro adiantado, Furnas acionou o seguro dos quatro 

projetos, mas só conseguiu recuperar o prejuízo de um deles. Dos outros projetos, 
ainda não teve os recursos devolvidos.  

 
Esse caso ilustra parte das perdas em investimentos feitos pelas estatais do setor 
elétrico nas chamadas SPE (Sociedades de Propósito Específico), empresas criadas 

para gerenciar projetos de construção de novas unidades.  
 

Em fato relevante publicado neste ano, a Eletrobras, controladora de Furnas, 
reconheceu que "faltaram controles" para esse tipo de investimento em Furnas. De 
2012 a 2015, a Eletrobras acumulou prejuízo de R$ 31,1 bilhões.  

 
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840494-estatal-furnas-toma-calote-de-r-270-milhoes-e-abandona-projetos.shtml
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Funcionário trabalha em aerogerador na empresa argentina Impsa, que quebrou em 

2014 
 

OUTRO LADO  

Furnas informou que, para a compra dos equipamentos da Impsa, fez cotação de 
preços no mercado e que a indústria argentina tinha grau elevado de qualidade junto 
a empresas de classificação de risco, além de contratos com outras estatais e 

empresas que somavam R$ 1,7 bilhão.  
 

"Foram produzidos relatórios técnicos que confirmavam as condições da empresa para 
cumprimento dos contratos", informou a estatal por meio de nota.  
Segundo a empresa, cerca de 40% do valor destinado ao adiantamento já foi 

reembolsado através de garantia dos seguros e o restante está em discussão com o 
fornecedor.  

 
A estatal não informou se houve abertura de investigação para apurar 
responsabilidades pelo prejuízo sofrido.  

 
A Impsa informou que sua recuperação judicial foi deferida apenas em dezembro de 

2014 e que Furnas rescindiu de forma "imotivada" seus contratos com a empresa em 
agosto, "o que agravou substancialmente a situação financeira, levando ao pedido de 
recuperação judicial".  

 
Furnas informou que fez todos os pagamentos "conforme estabelecido em contrato" e 

que a fornecedora não cumpriu suas obrigações. A Caixa não quis se manifestar sobre 
o assunto. 
 

Honda faz investimento em empresa de transporte compartilhado Grab 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

   

O serviço de transporte compartilhado do Sudeste Asiático Grab informou nesta 
segunda-feira (12) que a montadora japonesa Honda Motor investiu na empresa, como 

parte do financiamento de US$ 750 milhões anunciado anteriormente.  
 
Esta é a mais recente parceria do tipo no setor. Montadoras como Volkswagen, Toyota 

Motor e General Motors também firmaram acordos com empresas de transporte 
compartilhado para se proteger contra uma mudança no mercado de automóveis.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840578-honda-faz-investimento-em-empresa-de-transporte-compartilhado-grab.shtml


A Grab, principal rival do Uber Technologies no sudeste asiático, informou que a Honda 
investiu uma quantia na empresa e que as duas formaram uma parceria para 
desenvolver a tecnologia de transporte compartilhado e programas de educação de 

motoristas. A companhia não revelou, no entanto, o montante investido.  
 

O investimento da Honda faz parte do financiamento de US$ 750 milhões anunciado 
em setembro, disse Ming Maa, presidente da Grab, que oferece serviços como táxi e 

transporte compartilhado em motocicleta e carros, além de entregas a domicílio e 
pagamentos móveis.  
 

"Estamos nos estágios de planejamento do que exatamente seria uma parceria 
completa, e há muitos tipos diferentes disso. Um deles obviamente incluiria vender 

motocicletas da Honda na região", disse Maa à Reuters.  
 

Hyundai entra na briga de jipinhos com o novo Creta 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 
 

Duas coisas têm sido garantia de sucesso para um carro no mercado nacional: ter a 
letra "H" na grade ou ser um utilitário compacto. Quando se juntam esses elementos, 

as chances de êxito parecem dobrar.  
 
Foi assim com o Honda HR-V, líder entre os jipinhos. O fenômeno deve se repetir em 

breve com o Hyundai Creta. O modelo produzido em Piracicaba (a 160 quilômetros de 
São Paulo) chega às lojas em janeiro por R$ 73 mil na versão Attitude 1.6 (130 cv) 

com câmbio manual.  
 
O motor 1.6 flex também pode ser associado à caixa automática na opção Pulse (R$ 

85.240). Essa transmissão é a única disponível nas configurações 2.0 (166 cv), que 
partem de R$ 92,5 mil.  

 
A central multimídia é exclusiva da versão mais cara Prestige (R$ 99,5 mil), e aí há 
uma contradição. "Cada vez mais o consumidor demanda multimídia. Ele compra o 

recurso e por acaso leva o carro junto", diz Rodolfo Stopa, gerente de produto da 
empresa. Nas outras configurações, a simplicidade do rádio remete aos anos 1990.  

 
A semelhança com o HB20 sugere que o Creta seja feito a partir do compacto da 

Hyundai. Contudo, a plataforma do SUV é a mesma usada no sedã médio Elantra.  
 
As vantagens são notórias: há espaço interno suficiente para evitar braços se 

esbarrando na frente e pernas espremidas na fileira de trás, além de um porta-malas 
com 431 litros de capacidade.  

 
O motorista vai bem posicionado ao volante, mas percebe que o acabamento é de 
carro de entrada. Há plásticos duros, sem refinamento.  

 
Os números de potência e torque dos motores sugerem uma diferença de desempenho 

que não se traduz na prática. Após um percurso de aproximadamente 50 quilômetros, 
há mais dúvidas sobre a razão de existir o 2.0 do que insatisfação com o 1.6. Em 
ambos, as trocas da transmissão automática de seis velocidades são suaves.  

 
Se itens de segurança forem prioridades para o comprador, o Creta merece elogios 

por oferecer controles de estabilidade e tração a partir da versão Pulse, além de 
sistema Isofix para a colocação de assentos infantis. A versão Prestige tem seis 
airbags.  

 
Mas há um deslize: quem olhar para o miolo das rodas traseiras verá que os freios são 

a tambor. O ideal seria que fossem a disco, sistema mais eficiente.  
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O pacote de equipamentos traz ar-condicionado e direção com assistência elétrica em 
todas as versões do Creta. O top de linha Prestige vem com bancos de couro marrom. 
A fartura de itens disponíveis é o principal argumento da Hyundai para levar seu jipinho 

à liderança do segmento de SUVs em 2017.  
 

"O consumidor está cada vez mais exigente e disposto a mudar de marca para 
encontrar o que busca", afirma Stopa. A ver.  

 

Câmbio automatizado evolui e ganha espaço entre carros compactos 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 
 
Abandonar o pedal da embreagem deixou de significar também mudança de classe 

social. O câmbio automatizado equipa uma variedade inédita de carros compactos e 
reforça um caminho intermediário entre o câmbio manual e os automáticos e CVT.  

 
Os modelos robotizados, que se estabeleceram de vez no mercado brasileiro há cerca 
de uma década, estão hoje numa forma melhor do que aquela em que surgiram.  

 
Com ajustes de geração em geração, a mudança é perceptível mesmo num espaço 

curto de tempo. O Dualogic, da Fiat, é bom exemplo disso.  
 
Cheio de trancos num 500C 1.4 2014, o Dualogic vai melhor num Grand Siena 1.6 

mais recente, com respostas não muito mais velozes, mas com bem menos 
solavancos.  

 
A força do motor do Siena ajuda, mas outro item que conta muito são as borboletas 
de comando no volante do carro ("paddle shifts"), opcionais, por meio das quais o 

motorista dá uma mãozinha literal à caixa de câmbio. 
 

Num carro automatizado sem esse recurso, como o 500C testado, situações como 
ultrapassagens e aclives sobram para o modo manual.  
 

O Novo Uno 2017 forma um conjunto mais harmônico entre o motor Firefly (libélula) 
1.3, o câmbio Dualogic e as borboletas no volante.  

 
Esses itens somados ao sistema Hill Holder, que impede aquela "descidinha" pré-

aceleração nas subidas, geram uma direção com um mínimo de conforto e maior 
segurança.  
 

Os trancos continuam a existir, ainda que em menor frequência, e o modelo é esperto 
para responder à mudança de velocidade, sobretudo na aceleração.  

 
A botoneira do câmbio, baixa demais, é menos confortável que a tradicional alavanca. 
No modo automatizado, o novo Uno parte dos R$ 51.990.  

 
Já a combinação do motor do novo Gol 1.6, da Volkswagen, com o câmbio I-Motion -

que é basicamente o Dualogic, mas com outro nome fantasia-, tem como resultado 
uma direção suave.  
 

São passagens discretas, com poucos saltos e rapidez diante das solicitações do 
motorista. Um modelo do Gol equipado com a tecnologia parte de cerca de R$ 54 mil.  

 
O resultado é semelhante ao do teste do New Fiesta 1.0 turbo com câmbio Powershift, 
em que duas embreagens operam numa espécie de esquema de revezamento.  

 
Com pouquíssimos trancos na pista, a caixa arrasta consigo um histórico turbulento.  

No fim do ano passado, o Procon notificou a montadora sobre problemas de trepidação.  
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A Ford declarou que "não há perigo à saúde e à segurança", mas ofereceu extensão 
da garantia de três para cinco anos ou 160 mil km.  
 

"Trocaram o kit de embreagem do meu carro três vezes, agora está bom. O acerto 
feito em 2015 resolveu o problema", diz o engenheiro Cleber Lemes, 35, dono de um 

Fiesta 1.6 Powershift 2014.  
 

Por R$ 72 mil, o carro perde em competitividade para os demais integrantes da lista, 
de padrão mais barato. Compacto de entrada da Ford, o novo Ka não tem opção de 
câmbio automatizado.  

 
Vendido a R$ 62 mil, a versão completa do Onix Activ 1.4 já vem com o câmbio 

automático convencional. A Chevrolet deixou as opções robotizadas há dois anos, 
quando abandonou o sistema Easytronic.  
 

CUSTO DE MANUTENÇÃO  
Para o motorista acostumado ao câmbio manual, a principal mudança num modelo 

robotizado é a necessidade de maior sutileza na aceleração. 
 
 O controle mais preciso ajuda o sistema a "entender" os comandos e, 

consequentemente, contribui para evitar maiores trancos na mudança de marcha.  
 

Feita a adaptação, outra preocupação passa a ser com o dinheiro. Um dos principais 
pontos negativos da caixa automatizada é o alto custo de manutenção em caso de 
quebra.  

 
Os reparos podem custar o dobro ou até o triplo do conserto de uma caixa de marchas 

convencional.  
 
A campeã de desgaste é a própria embreagem, que continua a existir nesses modelos. 

"Mas pode haver problemas também na parte eletrônica", diz Bruno Tinoco, chefe da 
oficina Motorfast.  

 
A troca de embreagem pode saltar de valores médios de R$ 1.500 de um veículo 
nacional com câmbio manual para algo entre R$ 3.000 a R$ 5.000 num automatizado.  

 
O temor da manutenção não habita só os pesadelos dos donos de semiautomáticos, 

diz Tinoco. "Todos os tipos de câmbio -automatizado, automático, CVT e manual- estão 
sujeitos a quebra. É um ciclo do carro."  
 

Ele nota evolução nos automatizados. "Há muito menos reclamação em relação aos 
modelos mais novos do que dos mais antigos. Com atualizações nos softwares e na 

parte mecânica, eles vêm melhorando", afirma 
 

Volvo lança modelo de alto luxo movido a diesel 

12/12/2016 – Folha de S. Paulo 

 
No lado de fora, o ruído típico de carros a diesel se ouve quando o motor de 238 cv 
do Volvo XC90 D5 está ligado. Dentro, o único barulho vem do aparelho de som da 

marca inglesa Bowers & Wilkins, com 19 alto-falantes.  
 

A ambição é dobrar as vendas do SUV de alto luxo. De janeiro a novembro, a opção 
T6, movida por um motor 2.0 turbo a gasolina (320 cv), teve 399 unidades 
emplacadas.  

 
"Até agora estávamos fora de 50% do mercado, que compra modelos a diesel nessa 

faixa de preço", diz André Basseto, gerente de produto da Volvo no Brasil.  
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A escolha do combustível é justificada pela maior autonomia —quem se dispõe a pagar 
pelo menos R$ 369.950 pelo XC90 D5 não deve estar muito preocupado com os 
centavos a mais cobrados pelo litro da gasolina.  

 
Diante de concorrentes como BMW X5 30D (a partir de R$ 392.150) e Mercedes GLE 

350d Sport (R$ 406,3 mil), o Volvo tem a oferecer um sistema de condução 
semiautônoma mais evoluído. É possível trafegar por trechos curtos a até 130 km/h 

sem colocar as mãos no volante.  
 
A experiência depende de faixas bem pintadas no asfalto. É por meio da leitura das 

listras que os sensores mantêm o carrão sueco no prumo.  
 

A real utilidade desse equipamento é aumentar a segurança: se o motorista esboçar 
sono e largar a direção, o carro permanece em sua pista e emite alertas ao condutor.  
 

No mais, há todo o luxo esperado de um SUV nessa faixa de preço. O Volvo merece 
receber mais atenção de endinheirados que só enxergam os alemães.  

 
BorgWarner já faz motor de partida para a Hyundai. 
 

 

Novo cliente deve elevar produção em Brusque em 150 mil unidades/ano 

12/12/2016 – Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Quase um ano depois de consolidar a compra da Remy International, a BorgWarner 

comemora a conquista de mais um cliente de peso para a unidade brasileira da 
empresa adquirida, que opera em Brusque (SC) desde 2003. A partir de janeiro, a 

fábrica catarinense começa a fornecer em escala comercial motores de partida para a 
Hyundai em Piracicaba (SP).  
 

Por enquanto, o componente produzido com 50% de conteúdo nacional vai equipar os 
motores 1.0 e 1.6 da família HB20. Com isso, se em 2017 for repetido o desempenho 

do modelo este ano, o novo fornecimento deve elevar em cerca de 150 mil 
unidades/ano a produção da planta.  
 

Desde setembro a unidade vem produzindo em pré-série para testes e validação na 
Hyundai. Com o novo cliente, a fábrica reduz a ociosidade e precisou aumentar perto 

de 15% o quadro de funcionários, que hoje soma 150 empregados trabalhando em 
dois turnos (um deles pela metade), ainda longe de atingir a capacidade anual de 1,2 
milhão de motores de partida para veículos leves e 240 mil para pesados.  

 
Em 2015, ainda com a placa Remy na portaria, menos da metade do potencial foi 

preenchido com a produção de 400 mil motores de partida para um só cliente de 
automóveis, o primeiro e mais longevo da fábrica, a General Motors, que motivou a 
instalação da Remy no Brasil e hoje compra o componente feito em Santa Catarina 

para equipar os Chevrolet Onix, Prisma, Cobalt e Spin.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25060/borgwarner-ja-faz-motor-de-partida-para-a-hyundai


Também são clientes os fabricantes de motores e veículos pesados Mercedes-Benz, 
Ford, MAN, CNH Industrial, MWM e Cummins, que no ano passado compraram 60 mil 
motores de partida.  

 
“Este ano o nível de produção deve ficar próximo ao de 2015. Mas em 2017 vamos 

aumentar os volumes com o novo cliente”, afirma Adson Silva, diretor de operações 
da divisão Power Drive Systems no Brasil da BorgWarner, que hoje se resume à fábrica 

em Brusque. Ele foi um dos primeiros quatro funcionários da empresa em 2000, 
quando a Remy tinha uma joint venture com a Zen, também de Brusque e até hoje 
fornecedora de impulsores (o pino que conecta o motor de partida ao propulsor do 

veículo).  
 

Silva ficou na Remy depois da saída da Zen, em 2003, quando fez a mudança da 
empresa para o endereço atual, e permaneceu na direção da unidade após a troca da 
placa na portaria para BorgWarner, em novembro de 2015. “São duas empresas 

centenárias americanas com sede em estados vizinhos, que têm muitos sistemas e 
processos similares.  

 
Os funcionários foram mantidos, mas precisamos fazer alguns investimentos para 
atender a padrões mais rigorosos da BorgWarner”, conta o diretor. Sem informar 

valores, ele diz que 56% dos recursos aplicados recentemente na planta foram para 
atender a Hyundai.  

 

 
Fábrica da BorgWarner em Brusque (SC) 
 

FUNDO DO POÇO E RECUPERAÇÃO 
 

Até o meio do ano passado a produção em Brusque sofreu com a forte queda do 
mercado nacional de veículos. “Mas sentimos que finalmente atingimos o fundo do 
poço, desde julho as vendas começaram a crescer de novo.  

 
Felizmente para nós, sofremos menos porque fornecemos para o carro (Onix) que é 

líder de vendas no País e agora vamos fornecer para o vice-líder”, diz Silva. Ele afirma 
que não está no programa do Hyundai Creta que começou a ser produzido este mês 
em Piracicaba. “Por enquanto só fornecemos para a linha HB20, mas temos interesse 

em negociar o possível aumento do contrato”, diz.  
 

Outra oportunidade aberta para os próximos anos, aponta Silva, é a produção em 
Brusque de motores de arranque para carros equipados com sistema start-stop, que 
desliga o motor quando o veículo para no trânsito para economizar combustível, e está 

sendo adotado por vários novos modelos lançados no Brasil.  
 

A principal diferença é que um motor de partida convencional é validado para funcionar 
de 40 mil a 60 mil ciclos, enquanto o usado no start-stop precisa garantir mais de 350 

mil acionamentos.  
 
Também ajudou a amenizar o quadro de crise as vendas ao mercado de reposição, 

que este ano respondem por 35% do faturamento – contra apenas 6% há 10 anos, 
lembra Silva.  

 
Ao lado da produção de componentes novos, a fábrica de Brusque tem uma segunda 
planta dedicada exclusivamente ao aftermarket, com um centro de distribuição e uma 

linha de remanufatura com capacidade anual para reprocessar – e deixar com o se 



fossem novos – 25 mil motores de partida para veículos pesados, que após 
remanufaturados podem custar de 30% a 60% menos do que os novos.  
 

“Em 2015 foram refeitos aqui 6,5 mil motores, que deixaram de virar lixo”, destaca o 
diretor.  

 
Enquanto anda pela fábrica cumprimentando os funcionários pelo nome e, em alguns 

casos, revelando a posição em que joga no time futebol interno, Silva aponta os 
ganhos de produtividade que foram obtidos com a obediência aos princípios do sistema 
Toyota de produção.  

 
Na célula de montagem de motores de partida para veículos pesados, por exemplo, 

mais de 30 tipos são produzidos por apenas quatro funcionários por turno. Bem ao 
lado, cerca de seis mulheres montam componentes para automóveis – elas 
representam quase metade dos empregados, têm mais habilidade para manufaturar 

peças menores e também jogam bola com os homens nos intervalos de exercícios 
laborais.  

 
“A cada hora todos trocam de função. É mais caro para treinar, mas a pessoa trabalha 
melhor assim e no caso de ausência de alguém todos sabem o que fazer”, explica 

Silva.  
 

 
Linha de produção de motores de partida para veículos pesados (esquerda) e 
leves da BorgWarner em Brusque (SC) 

 
CINCO UNIDADES BORGWARNER NO BRASIL 

 
Com a consolidação da compra da Remy, a BorgWarner agora atua no Brasil com cinco 
de suas seis unidades de negócios. A fábrica de motores de partida de Brusque faz 

parte da divisão PDS (Power Drive Systems), que além de motores de partida também 
produz alternadores e motores elétricos, entre outros.  

 
Outras três divisões estão localizadas em uma só planta, em Itatiba (SP): Turbo 
Systems (turbocompressores), a Morse Systems (correntes de sincronismo de 

motores) e Thermal System (embreagens viscosas para ventiladores de 
arrefecimento).  

 
Em Piracicaba (SP) funciona a fábrica da unidade Emissions Systems, adquirida 
globalmente da Wahler pela BorgWarner em 2014, que produz sistemas EGR de 

controle de emissões. Ainda sem operação no Brasil, a divisão Transmission produz 
transmissões automáticas. 

 

Smarttech firma parceria com VCA por segurança veicular 

12/12/2016 – Automotive Business 
 

A Smarttech, empresa especializada em tecnologia e serviços de apoio a projetos de 
engenharia, anuncia a criação da unidade de negócio dedicada a segurança veicular e 
para a qual firma parceria com a VCA, agência de homologação especializada no setor 

automotivo com sede em Bristol, na Inglaterra, e que chegou ao Brasil em 2013.  
 

O acordo foi assinado no fim de novembro entre Ricardo Nogueira, presidente da 
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Smarttech, e Carlos Bonote, vice-presidente de operações da VCA South America na 
sede da Smarttech em Holambra, no interior paulista, com a apresentação dos termos 
a representantes de algumas empresas e entidades que compõem a indústria, como 

Benteler, BYD, Caoa, Cesvi, Honda, Irizar, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, PSA e 
Volkswagen. 

 
“É um acordo de cooperação técnica para homologações referentes a requisitos de 

segurança veicular, em que os ensaios [testes] serão realizados pela Smarttech e os 
relatórios para homologação serão emitidos pela VCA”, destaca Nogueira.  
 

Além de estabelecer cooperação técnica para as certificações a partir dos requisitos 
brasileiros de segurança veicular, o acordo promoverá redução de custo e soluções 

personalizadas, uma vez que poderá capacitar engenheiros locais para oferecer os 
serviços sem a necessidade de especialistas estrangeiros, que geram custo adicional 
e dispêndio de tempo. 

 
“Nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento da engenharia no Brasil. Por isso a 

Smarttech tem concentrado investimentos em softwares, equipamentos e capacitação 
de recursos humanos para criar as bases adequadas ao atendimento das novas 
demandas do mercado interno e da exportação” afirma Nogueira. 

 
A falta de recursos técnicos para testes e simulações ainda é comum nas empresas 

instaladas por aqui, destaca o presidente da Smarttech.  
 
“Tivemos um volume surpreendente de ocupação da nossa estrutura tecnológica de 

serviços pelas organizações e a demanda na área de segurança veicular tem crescido 
exponencialmente no Brasil”, diz. Segundo ele, o desenvolvimento da engenharia no 

País foi responsável pelo crescimento de 63% da empresa neste ano com relação a 
2015. 
 

Consórcios: Abac espera repetir resultados em 2017 

12/12/2016 – Automotive Business  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Abac, associação que reúne as administradoras de consórcios no Brasil, trabalha 
com dois cenários para o fechamento do ano: de leve queda ou de crescimento entre 
-3% e 3%. Embora ainda sem o número fechado, o presidente da entidade, Paulo 

Rossi, aposta em um 2017 semelhante a este ano. 
 

“Há possibilidade de repetirmos os resultados deste ano, considerando, mais uma vez, 
aqueles consumidores que analisam, comparam e planejam o futuro e utilizam o 
consórcio como opção de crédito para suas realizações”, afirma. 

 
Esta diferença entre crescimento e queda considerados para 2016 leva em conta a 

forma como o desempenho do setor de consórcios oscilou ao longo do ano frente a 
fatores que influenciaram diretamente na tomada de decisões por crédito.  
 

Entre elas, a entidade cita a inflação alta, que segundo a Abac, agora está em processo 
de redução, combinada com as restrições do próprio crédito direto ao consumidor, 

além das taxas de desemprego e redução da renda, que provocaram queda em 
praticamente todos os segmentos, impulsionada pela falta de confiança do 
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consumidor, que está mais receoso em assumir novos compromissos financeiros de 
médio e longo prazos. 
 

Contudo, a Abac aposta em um novo movimento de estabilização que, segundo a 
própria entidade, já está em curso no País, citando dados divulgados recentemente 

pelo Banco Central. “Nota-se a retomada da confiança dos consumidores com 
esperança de resultados positivos para a economia já no segundo trimestre do ano 

que vem.” 
 
BALANÇO 

 
As vendas de novas cotas de consórcios para a aquisição de veículos diminuíram 6,4% 

no acumulado de dez meses sobre igual período do ano passado, para pouco mais de 
1,62 milhão de unidades, considerando leves e pesados.  
 

No segmento leve, houve recorde de adesões em outubro, elevando o total de 
participantes do ano em 5,4% contra os mesmos dez meses de 2015, para 3,32 

milhões de consorciados.  
 
Isto reflete o aumento das vendas de cotas no período, que subiu 6,1% no comparativo 

anual, para 843,3 mil unidades no acumulado até outubro. O tíquete médio para o 
segmento que inclui automóveis e comerciais leves teve retração de 4,1%, passando 

de R$ 41 mil para R$ 39,3 mil. Já as contemplações ficaram estáveis, com 431,5 mil 
consorciados que receberam a carta de crédito.  
 

No segmento de pesados o número de consorciados aumentou, embora a venda de 
cotas tenha diminuído 3,5%, para 41,1 mil unidades. Para este grupo, que inclui 

interessados na compra de caminhões, ônibus, semirreboques, implementos e até 
tratores, o tíquete médio ficou 9,8% menor, chegando a R$ 140,4 mil sobre os R$ 155 
mil de um ano antes.  

 
Já em motocicletas, o número de participantes ativos recuou 10,9%, para 2,54 

milhões, refletindo a queda de 17% das vendas de cotas, que passou de 890,6 mil nos 
dez meses do ano passado para 739,3 mil neste ano. Ao que parece, o preço médio 
das cotas, mesmo que menor neste ano, R$ 7,7 mil contra os R$ 8,5 mil de 2015, não 

foi suficiente para atrair mais participantes para o segmento de duas rodas.  
 

Okuma está preparada para a retomada do mercado 

12/12/2016 – Usinagem Brasil 

 
Fabricante de máquinas de alta tecnologia, a Okuma já está preparada para uma 
possível recuperação do mercado brasileiro em 2017. Para Mohseen Hatia, diretor-

geral da Okuma Latino Americana, não se trata de excesso de otimismo, mas sim de 
objetividade: existe grande demanda reprimida no Brasil e o parque industrial 
brasileira está envelhecido.  

 
Assim, é preciso ter disponibilidade de máquinas em estoque. Para tanto, a Okuma 

conta com cerca de 900 máquinas em estoque nos Estados Unidos, constantemente 
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renovado, com prazo de entrega relativamente curto e que atendem aos requisitos da 
NR-12. 
 

Além disso, o executivo lembra que a área de engenharia de aplicação e vendas da 
Okuma nunca trabalhou tanto quanto em 2016, atendendo solicitações, consultas e 

revisões de projetos (que estavam engavetados), mas que até aqui ainda não se 
transformaram em vendas. “Se uma parcela desses projetos se concretizar em vendas, 

2017 pode vir a ser um ano virtuoso”, avalia. 
 
Hatia considera que existem ainda outros fatores que devem contribuir para 2017 ser 

melhor que 2016. “As reformas econômicas devem surtir efeito na economia, ainda 
que não de forma imediata. Além disso, espera-se uma valorização do dólar, o que irá 

beneficiar as exportações brasileiras e principalmente a substituição de produtos 
importados”, diz. “Um câmbio mais ajustado deve alavancar o setor de bens de 
capital”. 

 
O diretor também está bastante confiante com a nova linha de máquinas de entrada 

da Okuma, composta de modelos mais econômicas, em especial tornos equipados com 
motospindle e contraponto NC. “Essas máquinas acabaram de ser lançadas nos EUA, 
no Okuma Technology Day, e se encaixam bem nas necessidades da indústria 

brasileira”. 
 

2016 - Levando em conta que a economia brasileira está para completar o segundo 
ano com PIB em queda, Hatia considera que o ano não foi de todo ruim para a Okuma.  
 

“Até aqui (nosso ano fiscal termina em março) estamos dentro da meta acordada com 
a matriz em termos de receita, graças a maior procura por máquinas de alta 

tecnologia, já que os clientes estão buscando maior produtividade e diminuição dos 
custos de produção, assim como soluções automatizadas”, informa Hatia, 
acrescentando que os setores automotivo, agrícola e de ferramentaria concentraram 

as vendas em 2016. “Em volume menor que o de 2015, mas dentro da meta 
estabelecida com a matriz”. 

 
O diretor também está com boas expectativas com o aumento dos negócios nos 
demais países da América do Sul. “As mudanças na Argentina já se traduziram em 

boas encomendas e as vendas na Colômbia, ainda que num grau um pouco menor, 
também estão boas”. 

 

Entidades industriais lançam Movimento Produz Brasil 

12/12/2016 – Usinagem Brasil 
 

 
 
Pelo que se vê na imprensa nacional, em reportagens e artigos, parece que todos os 

problemas do pré-sal se resumem a dois pontos: a obrigatoriedade de a Petrobras 
participar de todos os consórcios de exploração e o conteúdo local. A corrupção no 

interior da estatal e a ação das EPCs (envolvidas - em sua maioria - até o pescoço no 
chamado petrolão) parecem detalhes menores.  
 

Para fazer frente a este movimento e especialmente em favor da manutenção do 
conteúdo local, 14 entidades industriais lançaram na semana passada, na sede da 
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Firjan, no Rio de Janeiro, o Movimento Produz Brasil que pretende valorizar o setor 
produtivo e garantir a competitividade entre fornecedores nacionais e internacionais.  
 

“Os principais objetivos são o de valorizar a inserção sustentável dos fornecedores 
nacionais, defender o conteúdo local como um dos mecanismos de política industrial 

e ressaltar a contribuição da produção nacional na geração de emprego, renda e 
arrecadação de impostos para o país”, dizem as entidades em comunicado de 

imprensa.  
 
Ainda segundo as participantes do Movimento Produz Brasil, diante da recente ameaça 

de mudança na política nacional de petróleo e gás, instituições representativas dos 
elos produtivos deste mercado temem que investimentos realizados ao longo de quase 

20 anos sejam jogados fora favorecendo empresas estrangeiras e tornando ainda mais 
difícil a situação da indústria brasileira.  
 

“É um contrassenso ver que hoje, após quase 20 anos de investimentos na cadeia 
produtiva, tenha se iniciado um processo de vilanização do conteúdo local”, disse 

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente do Sistema Firjan, na cerimônia de 
lançamento do Produz Brasil. 
 

Na opinião de Vieira, o fim da obrigatoriedade do operador único do pré-sal trará 
investimentos externos, mas reforçou a importância da discussão relacionada a 

conteúdo local em conjunto com as esferas governamentais e a sociedade.  
 
“É preciso aperfeiçoar os processos e melhorar o conteúdo local, agregando novos 

incentivos. A discussão não passa pelo fim dessa política”, alertou, sustentando que a 
prioridade deve ser discutir uma política industrial ampla, considerando a redução do 

Custo Brasil, a isonomia das condições de competitividade e a inserção sustentável 
dos fornecedores nacionais. 
 

José Velloso, presidente executivo da Abimaq, também defendeu que o país precisa 
de uma política industrial de fomento à competitividade do mercado de petróleo e gás: 

“É imprescindível definir a questão tributária antes de discutir o marco regulatório. 
Para o empresário decidir como irá conduzir seus negócios, precisa saber o imposto 
que irá pagar. O governo está errando nisso”. 

 
De acordo com o Movimento Produz Brasil, entre 2011 e 2014, período auge das 

atividades de exploração e desenvolvimento de áreas sob concessão, foram investidos 
mais de US$ 20 bilhões na ampliação da capacidade instalada, de forma a atender às 
futuras demandas com a implantação de bases de empresas de origem estrangeira no 

estado fluminense. Atrelado a esses investimentos pode-se estimar que foram criados 
mais de 150 mil empregos. 

 
Entre as principais ações do Movimento Produz Brasil está o diálogo com órgãos e 

entidades responsáveis, e a conscientização para os prejuízos que irão acometer a 
indústria brasileira no setor de petróleo de gás. O cenário futuro, diante do fim do 
conteúdo local, prevê o fechamento de empresas e o aumento do desemprego. 

 
As entidades integrantes do Movimento Produz Brasil são as seguintes: 

ABCE - Associação Brasileira de Consultores de Engenharia; 
Abemi - Associação Brasileira de Engenharia Industrial; 
Abinee - Associação Brasileira da Indústria Elétrica; 

Abitam - Associação Brasileira das Indústrias de Tubos e Acessórios de Metal; 
Abimaq - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos; 

IABr - Instituto Aço Brasil; 
Sistema Fieb - Federação das Indústrias do Estado da Bahia; 
Sistema Fiemg - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais,  

Fiergs - Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; 
Fiesc - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina; 



Fiesp - Federação das Indústrias de São Paulo; 
Sistema Findes - Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; 
Sistema Firjan - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; 

Sinaval - Sindicato Nacional das Indústrias da Construção e Reparação Naval e 
Offshore.  

 

Sandvik Coromant torna-se parceira premium da DMG MORI 

12/12/2016 – CIMM 
 

A Sandvik Coromant é agora Parceira Premium da DMG MORI. Acordo nesse sentido 
foi assinado pelos presidentes das duas empresas na semana passada. Segundo 
comunicado de imprensa, o acordo torna a Sandvik Coromant o único fabricante de 

ferramentas indicado com Parceiro Premium da DMG MORI e servirá para fortalecer 
ainda mais a relação entre as empresas em escala global. “Agora, em todo o mundo, 

os clientes poderão se beneficiar da experiência e do conhecimento combinados de 
dois líderes de mercado”, diz a nota divulgada pela Sandvik. 
 

Como parceiro premium, a Sandvik Coromant trabalhará com a DMG MORI em 
iniciativas como open houses, feiras, seminários técnicos, colaboração no website e 

no jornal da DMG MORI. Mais especificamente, o acordo propiciará aos usuários das 
máquinas DMG MORI acesso a ferramentas da Sandvik Coromant para torneamento, 
cortes e canais, rosqueamento, fresamento, furação, mandrilamento e alargamento, 

além de seus sistemas de ferramentas e a ampla gama de conhecimento, serviços e 
soluções para a indústria. 

 
“Esse acordo confirma nossa posição como uma das empresas verdadeiramente 
premium e com visão de futuro em nossa indústria”, declara Klas Forsström, 

presidente global da Sandvik Coromant. “Ao unir forças com um fabricante líder de 
máquinas-ferramentas em projetos turnkey, por exemplo, desempenhamos um papel 

ativo para o avanço tecnológico da indústria.” 
 
A Sandvik Coromant equipará as máquinas DMG MORI desde o início com uma ampla 

gama de produtos, serviços e know-how. Por exemplo, um kit inicial de ferramentas e 
serviços personalizados serão fornecidos a cada um dos tornos universais série NLX e 

centros de tornofresamento NT nos mercados selecionados. 
 

No comunicado de imprensa, a Sandvik cita como exemplo de colaboração bem-
sucedida entre a Coromant e a DMG MORI a recente parceria com a Rota Metal, 
distribuidor da fabricante de máquinas na Turquia, e seu cliente, a Polat Makina.  

 
Fabricante de equipamentos para decantação e separação de materiais, a Polat estava 

em processo de substituição de máquinas, de tornos universais para multitarefas da 
DMG MORI, e contou com o suporte da Sandvik Coromant.  
 

“A Sandvik Coromant recomendou um pacote completo de ferramentas com base no 
conceito de ferramentas modulares troca rápida Coromant Capto”, diz o comunicado, 

acrescentando que as máquinas DMG MORI eram uma NTX 2000 com fuso Capto C6, 
uma NT 5400 com fuso Capto C8 e uma NT 6600 com fuso Capto C8.  
 

As outras ferramentas Sandvik Coromant indicadas para ajudar a concluir a troca eram 
Silent Tools, CoroTurn HP, CoroCut SL, CoroDrill 860, CoroTap 300, CoroChuck 970 e 

CoroChuck 930.  
 
O resultado final foi a redução no tempo de usinagem de 2500 para 500 minutos até 

o produto acabado em aço inoxidável Duplex. Esta economia de 500% está ajudando 
a assegurar o rápido retorno sobre o investimento da empresa. “A Sandvik Coromant 

não forneceu apenas as ferramentas, ela forneceu a solução”, conta Volkan Polat, 
gerente-geral adjunto da Polat Makina. 
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BASF e HP: parceria em materiais para impressão 3D 

12/12/2016 – Usinagem Brasil 

 
A BASF está se unindo à HP para oferecer novos materiais de impressão 3D por meio 

da plataforma aberta Multi Jet Fusion, da HP. A plataforma aberta permite que os 
clientes selecionem um fornecedor de materiais, como a BASF, e entrem em contato 
direto para desenvolver materiais para aplicações específicas de produção em 3D.  

 
As parcerias pretendem estreitar a colaboração para acelerar o ciclo de aprendizagem 

sobre os requisitos e especificações necessárias para desenvolver materiais para 
produção em larga escala. 
 “A BASF está empenhada em integrar as ideias geradas a partir desta troca, para 

acelerar o desenvolvimento de uma variedade de novos materiais para produtos de 
impressão 3D melhorados”, diz a empresa em comunicado de imprensa. 

 
Para coordenar suas atividades de desenvolvimento do mercado de impressão em 3D 
e a estratégia de inovação, montou nova unidade de negócios na BASF New Business 

GmbH (BNB) e criou um Centro de Aplicação de Tecnologia para impressão 3D em 
Heidelberg, na Alemanha. Este centro dedica-se ao desenvolvimento de soluções 

personalizadas de materiais e aplicações para clientes finais.  
 
Larga Escala - A BASF possui o portfólio mais amplo de materiais que podem ser 

desenvolvidos para impressão 3D. Entre eles, uma extensa gama de termoplásticos 
de engenharia, poliuretanos, sistemas de acrilato (foto-polímeros, por exemplo), 

fotoiniciadores, aditivos funcionais, estabilizantes, pigmentos e sistemas de metais. 
Esta gama de produtos serve como base para formulações prontas para uso para 
impressão 3D. 

 
O portfólio inclui plásticos de engenharia de alto desempenho (Ultramid, Ultradur, 

Ultrason e Ultraform); soluções de poliuretano, que são usadas para melhorar o 
isolamento térmico de construções e a redução de peso e o design dos carros; e de 
poliuretanos, usados por fabricantes de componentes para calçados, utensílios 

domésticos, bem como equipamentos esportivos.  
 

De acordo com a empresa, “com tais negócios existentes e suas sólidas capacidades, 
a BASF possui as características fundamentais relacionadas ao desenvolvimento de 

materiais específicos para aplicações industriais de impressão 3D”. 
 
Multi Jet Fusion - A tecnologia Multi Jet Fusion da HP é semelhante à impressão 2D, 

em que uma cabeça de impressão aplica os agentes no formato desejado sobre um pó 
de polímero. Os agentes e o pó são então expostos à energia para permitir a fusão.  

 
Devido à condutividade térmica específica dos agentes, o pó de polímero derrete 
apenas nas áreas onde a cabeça de impressão aplicou o agente de fusão, não 

derretendo onde o agente de detalhamento foi aplicado.  
 

Este processo difere da sinterização a laser, amplamente utilizada, no qual o pó é 
aplicado e depois derretido gradativamente com um laser em movimento. Comparada 
com outras tecnologias de impressão 3D, a tecnologia Multi Jet Fusion da HP está 

preparada para acelerar em até dez vezes a produção em grande escala, reduzindo os 
custos pela metade. 

 
Em geral, a BASF desenvolve vários materiais e formulações prontas para uso, 
englobando todas as tecnologias de impressão 3D estabelecidas para fabricação de 

peças de plástico, cerâmica ou metais.  
 

Uma demonstração das capacidades de desenvolvimento de materiais da BASF é o 
Ultrasint PA6 X028, lançado recentemente, que é uma poliamida 6 em pó para 
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sinterização que proporciona maior estabilidade mecânica e maior resistência térmica 
quando comparado aos componentes fabricados com outras poliamidas atualmente 
utilizadas na indústria 3D.  

 
"Estamos trabalhando para desenvolver materiais duráveis que possam ser usados em 

automóveis, eletroeletrônicos, artigos esportivos ou materiais para a indústria de 
usinagem", afirma Dietmar Geiser, responsável pela estratégia de impressão 3D da 

BASF New Business.  
 

Fundição: Grupo JBM entra em recuperação judicial 

12/12/2016 – Usinagem Brasil 

 
O Grupo JBM, que atua no setor industrial em fundições e insumos, teve seu pedido 
de recuperação judicial aceito. O conglomerado reúne as empresas Fundição Jupter, 

Bentomar e Marbow e teve de recorrer às vias judiciais para manter-se no mercado e 
renegociar as dívidas, que já ultrapassam os R$ 50 milhões. 

 
Em conjunto, as empresas que compõem o JBM já chegaram a faturar R$ 80 milhões 
ao ano. No entanto, “o setor de autopeças foi muito atingido pela crise. Se essas 

empresas fornecem para um segmento com uma brusca queda na demanda, a 
recuperação judicial pareceu a única opção viável para se reorganizar”, explica Carlos 

Deneszczuk, sócio da Dasa Advogados, assessoria jurídica do Grupo ao lado da Quist 
Investimentos. 

 
A queda brusca no faturamento do conglomerado chegou aos 35% em 2015. O 
catalisador desse processo foi a alta nos juros. “O grupo investiu e se preparou para 

um crescimento que não aconteceu, baseando-se em financiamentos. Hoje, com um 
CDI de 14% ao ano, a empresa não tem capacidade de arcar nem com os juros das 

operações”, informa Douglas Duek, CEO da Quist Investimentos. 
 

Investimento em máquinas (FCBF) tem novo recuo 

12/12/2016 – Usinagem Brasil 

 
O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), divulgado quinta-feira 
passada, registra queda de 2,6% nos investimentos em outubro, na comparação com 

setembro, na série com ajuste sazonal. “O novo recuo dos investimentos indica 
continuidade do quadro recessivo no quarto trimestre de 2016”, avalia Leonardo Mello 

de Carvalho, técnico de planejamento e pesquisa do Grupo de Conjuntura do Ipea 
(Gecon). 
 

Este é o quarto recuo mensal consecutivo do indicador de investimentos, deixando um 
carregamento estatístico (carry-over) de -4,8% para o quarto trimestre de 2016. Ou 

seja, caso o FBCF apresente crescimento nulo nos meses de novembro e dezembro, 
encerraria o último trimestre do ano com contração de 4,8% em relação ao trimestre 

anterior, também no indicador ajustado sazonalmente. Na comparação com outubro 
de 2015, o FBCF caiu 13,6%.  
 

Os dois principais componentes do Indicador Ipea de FBCF apresentaram desempenho 
ruim em outubro. O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) - que 

estima os investimentos em máquinas e equipamentos correspondentes à produção 
industrial doméstica, acrescida das importações e diminuída das exportações –, 
apresentou recuo de 1,5%.  

 
Já o indicador de construção civil retraiu-se pela quarta vez em cinco meses, -3,9% 

frente ao período anterior, ainda na comparação com ajuste sazonal. Na comparação 
com outubro de 2015, os dois componentes apresentaram forte retração, com quedas 
de 15,4% e 13,5%, respectivamente. 
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Parte da composição do Came, a produção doméstica de bens de capital recuou 2,8% 
em outubro, na comparação dessazonalizada. Essa queda foi amenizada pelo 
comportamento do volume de importações de bens de capital no mesmo período. Após 

registrar três quedas consecutivas, o indicador de importações avançou 6,3% entre os 
meses de setembro e outubro. Já as exportações cresceram 1,2% na mesma base de 

comparação. 
 

Indicador FBCF - A FBCF da economia é composta majoritariamente pelos 
investimentos em máquinas e equipamentos e em construção civil. Tendo em vista 
que os investimentos em máquinas e equipamentos equivalem ao Came, o Grupo de 

Estudos de Conjuntura (Gecon) do Ipea desenvolveu um indicador mensal da FBCF 
composto pela média ponderada desse indicador com um indicador de construção civil, 

que busca replicar a metodologia utilizada nas Contas Nacionais pelo IBGE.  
 
Além da vantagem da frequência mensal, há também a precedência temporal do 

indicador do Ipea em relação à divulgação da atualização do Sistema de Contas 
Nacionais Trimestrais (SCNT) do IBGE. A metodologia de cálculo da proxy mensal da 

FBCF está detalhada no Texto para Discussão 2101.  
 

Linha Composé, da WEG, recebe prêmio nacional de design 

12/12/2016 – GS Notícias 

 
Mais uma vez, a linha de interruptores Composé, da WEG, recebe uma premiação de 

destaque. Os produtos que já haviam sido premiados pelo iF Design Award 2016, na 
Alemanha, considerado o Oscar mundial do design, desta vez, foram reconhecidos pelo 
BDA (Brasil Design Award), organizado pelo Centro Brasil Design e pela ABEDESIGN 

(Associação Brasileira das Empresas de Design).  
 

O chamado "prêmio dos prêmios" tem como objetivo reunir a excelência da produção 
brasileira em design. "A conquista de homenagens como essa é o reconhecimento da 
constante inovação e busca por novos atributos em nossos produtos, como estética, 

ergonomia e praticidade", declara o Diretor Superintendente da WEG Automação, 
Manfred Peter Johann.  

 
Pautados no requinte, mas sem deixar de lado a funcionalidade, os interruptores da 
linha Composé tem detalhes que fazem toda a diferença em um ambiente comercial 

ou residencial. O principal diferencial da linha está no seu design e na diversidade de 
cores e funções, permitindo uma infinidade de combinações.  

 
Com superfície polida e sem parafusos aparentes, os itens são de fácil limpeza, 
possuem cinco anos de garantia e se destacam pela segurança e simplicidade na 

fixação e retirada dos módulos. A Composé também possui 24 opções de módulos, 
incluindo tomada, interruptor, dimmer e sensor de presença. Conectar tablets e 

celulares com praticidade através do carregador USB é outra vantagem da linha.  
 
A cerimônia de premiação aconteceu no último dia 5, em São Paulo e contou com a 

participação de profissionais e empresas de design, assim como empresas que 
investem em design, instituições do setor, celebridades e apoiadores.  

 
Sobre o BDA  
O BDA é a mais relevante premiação brasileira de design O prêmio tem como objetivo 

reconhecer os melhores projetos do mercado brasileiro de design no Brasil e no 
exterior por meio de um ranqueamento.  

 
Para o índice são considerados os premiados no iF DESIGN AWARD, Cannes Lions, 
Idea Internacional, LIA - London International Awards, Pentawards, D&AD, Red Dot e 

El Ojo e nos prêmios nacionais: Museu da Casa Brasileira, Salão Design, Wave Festival, 
Colunistas (etapa nacional), ABRE, Embalagem Marca, Embanews e Idea Brasil.  
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Sobre a WEG  
Fundada em 1961, a WEG, empresa brasileira que atua principalmente no setor de 
bens de capital é um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos 

eletroeletrônicos, atuando em cinco linhas principais: motores, automação, energia, 
transmissão & distribuição, e tintas. Presente em mais de cem países, a companhia 

atende todos os segmentos de building technology, indústria, petróleo e gás, 
mineração, infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, energia renovável, entre 

muitos outros. Para saber mais basta acessar o site www.weg.net.  
 

CNI e Senado promovem Congresso do Futuro 

12/12/2016 – CNI 

Evento realizado nos dias 8 e 9 de dezembro, em Brasília, debate práticas, tecnologias 
e políticas para o desenvolvimento sustentável do país. Iniciativa é inspirada no 
trabalho feito pelo Senado do Chile 

 

 
No primeiro dia de debates, os principais assuntos abordados foram a sustentabilidade 

e a agenda pública para o ano 2030, além de desafios em segurança alimentar a 
políticas públicas para a saúde 
 

Como as tecnologias impactarão a vida em sociedade e como parlamentares devem 
debater e construir políticas de desenvolvimento sustentável para o país são algumas 

das principais discussões da primeira edição do Congresso do Futuro, realizado pelo 
Senado Federal em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), nos dias 

8 e 9 de dezembro.  
 
A iniciativa é inspirada no trabalho feito pelo Senado do Chile, que, há cinco anos, 

promove discussões sobre o futuro da humanidade e como ele é impactado pelas 
decisões tomadas na atualidade.  

 
No ano passado, o evento reuniu, além de parlamentares, centenas de autoridades e 
cientistas de todo o mundo, inclusive do Brasil, representado pelos senadores 

Wellington Fagundes (PR-MT) e Cristovam Buarque (PPS-DF), membros da Comissão 
Senado do Futuro.  

 
O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, disse, em discurso no plenário da 
Casa na abertura do congresso, que as mudanças tecnológicas têm impacto não 

apenas na maneira de a sociedade produzir e se comunicar, mas também na formação 
de pessoas.  

 
"O mundo tem mudado de maneira muito rápida. O futuro da indústria e da educação 
profissional estão totalmente conectados  com o futuro do país. Os empregos 

mudaram. Estudos dizem que daqui a 20 ou 25 anos, 60% dos empregos serão em 
funções ainda não conhecidas", destacou Andrade. Segundo ele, a discussão é 

fundamental para orientar o rumo das ações políticas, sociais e de desenvolvimento.  
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"Daqui a 20 ou 25 anos, 60% dos empregos serão em funções ainda não conhecidas" 
- Robson Braga de Andrade 
 

DEBATES - No primeiro dia de debates, os principais assuntos abordados foram a 
sustentabilidade e a agenda pública para o ano 2030, além de desafios em segurança 

alimentar a políticas públicas para a saúde.  
 

Alfredo Pena-Vega, sociólogo e pesquisador do Centro Edgar Morin, falou sobre os 
desafios para o futuro, e destacou as propostas para mudar o planeta elaboradas por 
380 pesquisadores, distribuídos em 50 universidades de diversos países. 

 
No painel que tratou sobre segurança alimentar, um dos principais pontos debatidos 

foi a desigualdade no acesso aos alimentos. Sakiko Fukuda-Parr, professora de 
Relações Internacionais na New School, em Nova York, e autora do relatório do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), afirmou que os 

alimentos geneticamente modificados, muito criticados em países ricos, podem 
representar uma esperança para mitigar a fome em países pobres.  

 
"O mundo em desenvolvimento precisa destas tecnologias o mais depressa possível. 
Não precisamos pagar menos pela comida, nem necessitamos de tomates que não 

apodrecem. Mas há países que têm de enfrentar escassez de alimentos, secas 
repetidas e veem as colheitas fracassarem todos os anos", alertou. 

 
Sobre o painel que tratou de políticas públicas para saúde, M. Ramesh chamou atenção 
ao pontuar que os governos precisam concentrar-se simultaneamente nos aspectos 

da oferta e procura dos cuidados de saúde. "A gestão do setor da saúde é complexa, 
como todos sabem, os governos precisam desenvolver sua capacidade política 

analítica e gerencial, se quiserem gerenciar o setor, primordial para a população do 
mundo inteiro", afirmou. 
 

FUTURO - Nesta sexta-feira, o Congresso do Futuro abordará temas relacionados à 
educação, ciência e inovação dofuturo; O futuro da comunicação e seu impacto nas 

relações humanas, democracia representativa no mundo digital.  
 
Dentre os palestrantes estão o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Rafael Lucchesi, superintendente nacional do Instituto Euvaldo 
Lodi, Paulo Mól, o jornalista e apresentador Marcelo Tas, Gabriela Mafort, Kishore 

Singh e Cristóvam Buarque. 
 
PROGRAMAÇÃO  

9 de dezembro 
Educação, Ciência e Inovação do Futuro 

9h – Mesa redonda com os seguintes convidados: 
Senador Cristovam Buarque 

Kishore Singh, Relator Especial das Nações Unidas para o Direito a Educação 
(ago/2010 a jul/2016) 
Isaac Roitman, Coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da Universidade de 

Brasília 
Rafael Lucchesi, Diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI  
  



O futuro da comunicação e seu impacto nas relações humanas 
11h00 – Mesa redonda com os seguintes convidados: 
Gabriela Mafort, Jornalista especializada em novas mídias pela Universidade de 

Stanford, na Califórnia 
Marcelo Tas, Jornalista e Comunicador de TV 

Laércio Cosentino*, Diretor-Presidente da TOTVS 
12h20 – Almoço 

  
Democracia representativa no mundo digital 
14h30 – Mesa redonda com os seguintes convidados: 

Wilson da Silva Gomes, Professor Titular de Teoria da Comunicação na Universidade 
Federal da Bahia 

Rousiley C. M. Maia, Professora Titular da Universidade Federal de Minas Gerais 
Sérgio Soares Braga, Professor da Universidade Federal do Paraná 
 

15h50 – Intervalo (coffee break) 
 

16h20 – Apresentações de casos de sucesso 
Franklin Luzes Júnior, Diretor da microsoft Participações 
Antonio Campello, Diretor de Inovação e Excelência Empresarial da Embraer 

Paulo Mól – Superintendente Nacional do Instituto Euvaldo Lodi - IEL, da 
Confederação Nacional da Indústria. 

 
18h- Encerramento do evento  
 

Artigo:  As pequenas empresas crescem no Brasil, mas os desafios ainda são 

grandes  

12/12/2016 – G1 
 
Ter um negócio próprio é o principal sonho de 34,5% dos adultos brasileiros, com 

idade entre 18 e 64, segundo dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em 
conjunto com o SEBRAE. Ao contrário do que acontecia em um passado relativamente 

recente, o sonho de empreender supera, de longe, o de fazer carreira em uma empresa 
-  opção preferida, atualmente, por apenas 22,7% da população. 
  

 A pesquisa revela também que, hoje, quatro em cada dez brasileiros são donos de 
uma empresa - a maioria de pequeno porte - ou estão envolvidos com a criação do 

próprio negócio. É o maior índice em 14 anos e quase o dobro do registrado em 2002. 
  
Com o aumento do número de empreendedores no País, vem crescendo também a 

importância dos negócios de menor porte na economia e na geração de emprego. 
Segundo dados do IBGE, a fatia das micro e pequenas empresas no Produto Interno 

Bruto (PIB) correspondia a 21%, em 1985. Em 2011, o Sebrae, com auxílio da 
Fundação Getulio Vargas, estimou que esta participação passou para 27%. 

  
Em 2015, as micro e pequenas empresas já respondiam por 52% dos empregos com 
carteira assinada no Brasil e por 41,4% da massa salarial. Ainda é um índice bem 

menor que o dos Estados Unidos, onde 65% das vagas criadas desde 1995 foram 
geradas por pequenas empresas.  

 
De qualquer forma, é um sinal de que, no Brasil, uma mudança significativa na 
configuração da economia está em curso. Os dados reforçam a necessidade de 

medidas que ajudem a melhorar o ambiente de negócios no País, as quais podem dar 
respostas muito mais rápidas para a retomada do crescimento do que as reformas 

macroeconômicas.  
O caminho para o sucesso, porém, é repleto de obstáculos. Além das crises 
recorrentes, cujos efeitos atingem de forma mais pesada as pequenas empresas, que 

têm menos fôlego para atravessar as adversidades, o empreendedor tem de se 

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/pequenas-empresas-crescem-no-brasil-mas-os-desafios-ainda-sao-grandes.html
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desdobrar todos os dias para garantir a sobrevivência do negócio. É certo que, nos 
últimos vinte anos, houve uma relativa melhora do cenário.  
 

O Simples, criado em 1996 e aperfeiçoado em 2007, permitiu a redução e a 
simplificação dos tributos. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, aprovada em 

2006, garantiu tratamento diferenciado aos empreendimentos de menor porte. A 
criação do regime de Microempreendedor Individual, em 2009, favoreceu a 

formalização de milhões de negócios que viviam na ilegalidade. Mesmo assim, o 
ambiente ainda é hostil para os empreendedores. 
  

A lista de dificuldades é extensa. A legislação trabalhista infla o custo dos 
trabalhadores em cerca de 100% acima dos salários e é uma trava ao crescimento do 

negócio. As imposições dos fiscais fazem parte do cotidiano. A falta de crédito, com 
taxas aceitáveis e prazos mais longos, sufoca o caixa das empresas. Entre os entraves 
ao desenvolvimento do empreendedorismo no País, nada supera os males causados 

pela burocracia. 
  

No Brasil, o governo, com o legitimo objetivo de regular a economia, acaba dificultando 
a atividade do microempresário. Segundo um estudo realizado pela Heritage 
Foundation, dos Estados Unidos, o Brasil ocupa apenas o 122º lugar, entre 186 países, 

no ranking mundial de liberdade econômica, a pior colocação nos últimos dez anos. O 
Brasil está enquadrado numa categoria rotulada como “predominantemente não livre”, 

bem distante do Chile (7º colocado) e do México (62º), entre os países da América 
Latina. 
  

No entanto, algumas medidas estão sendo adotadas para a melhora do ambiente de 
negócios no Brasil. Já para 2017, haverá a possibilidade de uma empresa receber 

recursos de um ‘investidor anjo” – uma pessoa física que investe capital próprio em 
negócios de terceiros – sem que ela tenha de deixar o Simples.  
 

Outra medida positiva para os pequenos negócios foi a desvinculação da 
responsabilidade do investidor. A partir de agora, se a empresa que recebeu o 

investimento ficar devendo impostos ou obrigações trabalhistas, o investidor não 
responderá mais pelas dívidas, como acontecia antes. Seu risco agora será só o de a 
empresa não dar certo. As mudanças tornam o investimento em empresas nascentes 

e de alto crescimento muito mais atraente.  
  

Outras medidas estão em gestação, mas, por uma razão ou por outra, ainda não 
saíram do papel. A Rede Simples, que deverá integrar as informações do governo 
federal, dos Estados e dos municípios, para facilitar a abertura e o fechamento de 

empresas, depende de investimento em sistemas. A universalização da nota fiscal 
eletrônica e a redução das chamadas obrigações acessórias, como o preenchimento 

de declarações fiscais, estão paradas na Receita Federal.  
  

Diante dos desafios que o Brasil tem pela frente para reequilibrar as contas públicas - 
como a necessidade da reforma fiscal, da Previdência Social, trabalhista e tributária - 
as medidas destinadas a melhorar o ambiente de negócios para as empresas (as tais 

das reformas microeconômicas) podem dar respostas muito mais rápidas para a 
retomada do crescimento. 

  
A iniciativa de reformular as regras para as empresas é um passo a ser comemorado. 
Se as medidas que ainda não saíram do papel tiverem a atenção que merecem, 

teremos uma esperança a mais na retomada do crescimento.  
  

Samy Dana é Ph.D em business, professor da FGV, Colunista do Portal G1Post em 
parceria com Victoria Benedini, graduanda em Administração de Empresas pela 
Fundação Getulio Vargas e consultora pela Consultoria Júnior de Economia 

(www.cjefgv.com) 
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