
 

 

25 DE JANEIRO DE 2017 

Quarta-feira 

 CURSO  SINDIMETAL/PR: ATENDER, ENTENDER E ENCANTAR O CLIENTE 

 REFORMA TRABALHISTA TIRA DIREITOS E PERMITE JORNADA DE 24 HORAS, DIZ 

MPT 

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CONDENA REFORMA TRABALHISTA 

 INDÚSTRIA PEDE MUDANÇAS EM NOVO REFIS, COM RETIRADA DE MULTA E NOVAS 

CONDIÇÕES 

 INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO ENCERRA 2016 COM QUEDA NA ATIVIDADE E NO 

EMPREGO, DIZ CNI 

 RETOMADA GRADUAL DA INDÚSTRIA DEVE APOIAR AVANÇO DE 5% DA 

DISTRIBUIÇÃO 

 AUTOMAÇÃO AINDA NÃO ASSUSTA OS PROFISSIONAIS 

 O QUE TODA EMPRESA PRECISA SABER SOBRE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E 

PROTEÇÃO DE DADOS? 

 UNIÃO QUER TORNAR MAIS RÁPIDO AVAL A EMPRÉSTIMOS 

 ‘HÁ AINDA MUITA COISA PARA SER FEITA’, DIZ PADILHA SOBRE MEDIDAS 

 COMPRAS DE AÇO PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO SOBEM 14,9%, DIZ 

INDA 

 ACORDOS SALARIAIS ACOMPANHAM INFLAÇÃO EM DEZEMBRO 

 EMPRESÁRIOS CRITICAM BÔNUS A AUDITORES FISCAIS E TEMEM ‘INDÚSTRIA DA 

MULTA’ 

 PROMESSA DE RICHA DE INVESTIMENTO RECORDE NO PARANÁ NÃO SE CONCRETIZA 

 PARAGUAI REINVENTA ECONOMIA E VAI DE “PRIMO POBRE” A ESTRELA DA AMÉRICA 

LATINA 

 POR QUE POUCA GENTE APLICA NO MELHOR INVESTIMENTO DE BAIXO RISCO DO 

BRASIL? 

 EMPRESAS QUEREM SUBIR VALOR DA TARIFA DE ÔNIBUS EM CURITIBA 

 EMÍLIO ODEBRECHT FICARÁ MAIS DOIS ANOS NO COMANDO DA EMPRESA 
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 SOBEET: PLANO DE TRUMP PARA REPATRIAR RECURSOS DEVE TIRAR 

INVESTIMENTOS DO BRASIL 

 BOLETOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO APÓS VENCIMENTO A PARTIR 

DE MARÇO 

 RESUTADO DA CONTA CORRENTE EM 2016 MOSTRA MAGNITUDE DO AJUSTE NA 

ECONOMIA, DIZ BC 

 ETANOL SUBIU EM 16 ESTADOS E NO DF E CAIU EM 10 NA SEMANA PASSADA, DIZ 

ANP 

 INTENÇÃO DE COMPRA SEGUE EM RETRAÇÃO 

 COMÉRCIO INICIA 2017 COM ESTOQUES MAIORES QUE HÁ UM ANO, DIZ ENTIDADE 

 ARTIGO: QUALQUER PREVISÃO SOBRE O CRESCIMENTO DO PIB É TEMERÁRIA 

 ECONOMISTAS QUESTIONAM ARGUMENTOS DO GOVERNO EM REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 INVESTIDOR ESTRANGEIRO AINDA MOSTRA CAUTELA COM O BRASIL 

 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA ESTÁ PERDIDA NO AMBIENTE DE INOVAÇÃO 

 VOLKSWAGEN QUER CONEXÃO 5G EM SEUS ELÉTRICOS 

 FORD CRIA LINHA DE PEÇAS MULTIMARCA NOS EUA 

 OS ROBÔS AGORA SABEM VENDER. É O FIM DA PROFISSÃO DE VENDEDOR? 

 JÜRGEN ZIEGLER NÃO É MAIS PRESIDENTE DA SCHAEFFLER 

 TOYOTA FORÇA A MÃO E ANTECIPA ETIOS 2018 

 BOSCH E MAHLE PLANEJAM VENDER JOINT VENTURE DE TURBOS 

 FREUDENBERG FILTRATION TEM NOVO CEO 

 ESTUDANTE CRIA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D DE METAIS FUNDIDOS 

 SCHUNK APRESENTA AS PODEROSAS MORSAS KSC 

 PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO DA BHP SOBE 4% NO 2º SEMESTRE DE 2016 

 PESQUISA APONTA QUE PMES ESTÃO OTIMISTAS COM RELAÇÃO AO MERCADO 

 BRASIL EXPORTOU US$ 36,6 BILHÕES EM BENS MINERAIS EM 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

CÂMBIO 

EM 25/01/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,165 3,166 

Euro 3,395 3,397 
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Curso  SINDIMETAL/PR: Atender, Entender e Encantar o Cliente 
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Reforma trabalhista tira direitos e permite jornada de 24 horas, diz MPT 

25/01/2017 – Fonte: UOL Economia 
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) criticou a proposta de reforma trabalhista 
apresentada pelo governo no final do ano passado e pediu que partes do texto sejam 
rejeitadas pelo Congresso. Segundo o órgão, o "único propósito" da reforma é 

"permitir a exclusão de direitos trabalhistas". 
 

As críticas foram feitas em nota técnica assinada pelo procurador-geral do Trabalho, 
Ronaldo Curado Fleury, e divulgada nesta terça-feira (24). 
 

O MPT critica a decisão de fazer acordos entre sindicatos e empresas se sobreporem 
às leis trabalhistas em alguns pontos e diz que isso já vale atualmente, desde que a 

negociação seja mais favorável do que as leis - com a criação de um novo benefício 
ou aumento de algum que já exista, por exemplo. 
 

Há de se concluir que a exclusiva razão de ser da proposta é garantir que se possa 
reduzir direitos dos trabalhadores através de acordos e convenções. 

 
O governo nega que a reforma tire direitos dos trabalhadores e diz que "não há 
negociado sobre o legislado". 

 
"O texto diz que a convenção coletiva terá força de lei, não que será maior do que a 

lei", afirmou o Ministério do Trabalho, na época do anúncio da proposta. 
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"Jornada de 24 horas" 
O MPT cita, ainda, a possibilidade de mudar a forma como a jornada de trabalho é 
organizada --um dos pontos que poderiam ser negociados, de acordo com a proposta 

do governo. 
 

Para o Ministério Público, "pretende-se abolir qualquer limite de horas à jornada 
diária", apenas o de 220 horas por mês, e que seriam admitidas "jornadas de 24 horas 

de trabalho, ou até mais, que levam obviamente à completa exaustão e exaurimento 
das forças físicas e mentais do ser humano". 
 

A regra pretendida no PL [projeto de lei] conduziria, portanto, a situações odiosas, 
como a admissão de jornadas de trabalho típicas do século 17, que levam à destruição 

da saúde do trabalhador. 
 
Governo diz que máximo é de 12 horas por dia 

Desde que a proposta de reforma foi divulgada, o governo tem dito que a jornada de 
trabalho padrão continuará sendo a de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, e que 

não será permitido trabalhar mais do que 12 horas por dia. 
 
Em explicação recente ao UOL, o Ministério do Trabalho afirmou que seria possível, 

por exemplo, trabalhar 12 horas em alguns dias da semana, mas ter três dias 
semanais de folga remunerada. 

 
O governo nega também que a reforma tire direitos do trabalhador. "Não será tirado 
nenhum direito do trabalhador. Estamos apenas dando liberdade ao trabalhador para 

que ele, através do sindicato, decida a melhor forma de usufruir seus direitos", afirmou 
o Ministério do Trabalho. 

 

Ministério Público do Trabalho condena reforma trabalhista 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) afirmou nesta terça-feira, 24, que são 

“inconstitucionais” as mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo 
federal, que tramitam no Congresso. O estudo, elaborado por 12 procuradores do 
Trabalho, pede a rejeição por completo de dois projetos de lei e a alteração na redação 

de outros dois.  
 

Para os procuradores, as mudanças contrariam a Constituição Federal e as convenções 
internacionais firmadas pelo Brasil. Além de gerarem insegurança jurídica, têm 
impacto negativo na geração de empregos e fragilizam o mercado interno.  

 
Ao final da reunião do MPT com centrais sindicais, associações que atuam no âmbito 

da Justiça do Trabalho e outras entidades, os integrantes assinaram um documento, 
intitulado “Carta em defesa dos direitos sociais”.  

 
O texto de duas páginas teve, segundo o MPT, a assinatura de 28 entidades, entre 
elas, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Força Sindical e a Associação Nacional 

dos Magistrados do Trabalho (Anamatra).  
 

O texto diz que “é da maior importância que as propostas não tramitem sem que seja 
promovido um grande e profundo debate com toda a sociedade”. Segundo o 
documento, todas as entidades concordaram que não pode haver discussão em regime 

de urgência dessas propostas.  
 

“Foi deliberado que haja uma prévia discussão à tramitação destas propostas”, afirmou 
o procurador-geral do trabalho, Ronaldo Fleury.  
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Outra resolução da reunião foi a criação do Fórum de Defesa do Direito do Trabalho. 
“Se há necessidade ou não de alteração da CLT, que haja efetiva participação da 
sociedade nessas discussões. O fórum está sendo criado hoje e a partir daí a ideia é 

que possamos discutir com o governo, o Legislativo e o Judiciário sobre as reformas”, 
afirmou.  

 
O procurador-geral do Trabalho disse também que “o intuito não é qualquer atuação 

político-partidária, mas, sim, a atuação na defesa dos direitos sociais e na defesa dos 
direitos dos trabalhadores”.  
 

As quatro notas técnicas que compõem o estudo do MPT abordam a prevalência do 
negociado sobre o legislado, a flexibilização da jornada, o regime de tempo parcial, a 

representação de trabalhadores no local de trabalho, a terceirização da atividade-fim, 
o trabalho temporário e a jornada intermitente. Segundo o texto dos procuradores, 
tudo isso está sendo “imposto de forma a provocar um grande desequilíbrio nas 

relações entre empregados e empregadores no país”.  
 

Os dois projetos que os 12 membros do MPT querem ver descartados são o PL 
6787/2016, que, segundo os procuradores, impõe a prevalência do negociado sobre o 
legislado, e do PLS 218/2016, que permite a terceirização da atividade-fim por meio 

do chamado “contrato de trabalho intermitente”.  
 

Indústria pede mudanças em novo Refis, com retirada de multa e novas 
condições 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Representantes do setor industrial apresentaram nesta terça-feira, 24, ao ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles, um pedido de revisão na Medida Provisória 766, que criou 
o Programa de Regularização Tributária (PRT).  
 

Entre as demandas está a redução de valores cobrados em multa e juros, a retirada 
da necessidade de apresentação de garantias no caso de parcelamento de débitos 

superiores a R$ 15 milhões, além da mudança em condições de adesão, como prazo 
e valor de entrada do refinanciamento.  
 

Na saída da reunião, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, também presente, 
não quis conceder entrevista e disse apenas que o Ministério soltaria uma nota sobre 

a reunião.  
 
“Nós entendemos que a MP 766 não atende à indústria e, para que ela tenha adesão 

maior, entendemos que ela precisa ser revista não só no Congresso, mas o governo 
federal também tem que estar aberto para receber as sugestões da indústria”, afirmou 

o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Marcos Guerra, 
que também é representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

 
“Um ponto que precisa ser trabalhado é a retirada de multa e de juros do 
parcelamento. Essa seria a principal demanda da indústria, porque, com 120 meses 

(de prazo para pagamento), os valores de face vão dobrar. Automaticamente os 
devedores não terão condições de pagar.”  

 
O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Glauco José 
Côrte, afirmou que a categoria também pediu mudanças nas condições de adesão ao 

refinanciamento. Originalmente, o programa oferece quatro modalidades, três delas 
com a necessidade de pagamento à vista e em espécie de um porcentual da dívida, 

de 20% ou de 24%, e um prazo de pagamento de até 120 meses.  
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“Queríamos que fosse considerada a possibilidade de ampliação do prazo de 
pagamento, sempre a partir de um porcentual de faturamento das empresas. O 
porcentual não foi sugerido, mas queremos um mecanismo que seria um porcentual 

sobre o faturamento”, disse Côrte.  
 

O representante da Fiesc disse que também foi apresentado pedido pela uniformização 
dos programas – hoje, há um para débitos junto à Receita Federal e outro para dívidas 

junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que cuida da Dívida Ativa da 
União. Eles ainda solicitaram a eliminação das garantias exigidas no caso de 
parcelamentos superiores a R$ 15 milhões.  

 
Quatro senadores participaram da reunião, na tentativa de mostrar abertura ao diálogo 

para mudanças na MP. “Não se pode matar a galinha que está produzindo, e as multas 
dificultam muito a adesão ao Refis”, disse a senadora Marta Suplicy (PMDB-SP). “Ficou 
claro que empresários estão querendo mais medidas no sentido de trazer recuperação 

da economia de maneira mais rápida”, afirmou o senador Cristóvam Buarque (PPS-
PE). Também estavam presentes os senadores José Medeiros (PSD-MT) e Rose de 

Freitas (PMDB-ES).  
 
Além de Meirelles e Dyogo, estavam presentes o secretário-executivo da Fazenda, 

Eduardo Guardia, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Segundo os 
empresários, a Fazenda ficou de estudar a possibilidade de mudanças e dar indicações 

até o dia 31, quando haverá nova reunião entre os presidentes de federações 
industriais. 
 

Indústria da construção encerra 2016 com queda na atividade e no emprego, 

diz CNI 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A indústria da construção encerrou 2016 com queda na atividade e no emprego. De 

acordo com a Sondagem Indústria da Construção, divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), o índice que mede o nível da atividade caiu de 39,3 pontos 

em novembro para 37,9 pontos em dezembro. Pela metodologia da pesquisa, números 
abaixo de 50 indicam queda. Em dezembro do ano passado, o índice estava em 33,3 
pontos.  

 
O nível de emprego passou de 36,8 pontos em novembro para 36 pontos em 

dezembro. No último mês de 2015, o número estava em 33 pontos. Já o uso da 
capacidade instalada se manteve em 56% no último mês do ano passado – era 55% 
em 2015. “O porcentual está 6 pontos percentuais abaixo da média histórica para o 

mês de dezembro”, observa a pesquisa.  
 

O indicador de satisfação com a situação financeira cresceu do terceiro para o quarto 
trimestre, passando de 35 pontos para 36 pontos. Os números continuam abaixo dos 

50 pontos, o que sinaliza a insatisfação quanto a situação financeira da empresa.  
 
O indicador de satisfação com a margem de lucro operacional caiu 0,6 ponto na mesma 

comparação, afastando-se ainda mais da linha divisória entre satisfeito e insatisfeito. 
O indicador de satisfação com a margem de lucro operacional, por sua vez, caiu 0,6 

pontos, indo de 32,3 para 31,7 pontos.  
 
Por outro lado, os empresários estão menos pessimistas em relação aos próximos seis 

meses do que no início do ano passado. O indicador que mede a perspectiva do nível 
de atividade passou de 37,7 pontos em dezembro de 2015 para 47,4 pontos no mês 

passado (era 44,2 em novembro). A intenção de investir também melhorou, passando 
de 25,9 pontos em novembro para 27,7 em dezembro – era 25 no fim de 2015. 
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Retomada gradual da indústria deve apoiar avanço de 5% da distribuição 

25/01/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A produção industrial tem dado sinais de recuperação gradual, o que deve se refletir 
no aumento das vendas de aços planos pela rede de distribuição. O setor projeta para 

2017 uma expansão de 5%. 
 

"Os estoques da indústria estão estabilizados e com a perspectiva de melhora gradual 
da economia, devemos ter um aumento dos pedidos da rede", afirmou nesta terça-
feira (24) o presidente do Inda, Carlos Loureiro. 

 
A projeção de crescimento para 2017 interrompe um ciclo de três quedas consecutivas 

das vendas dos distribuidores. Segundo a entidade, no ano passado a rede reportou 
retração de 4%, para 3,03 milhões de toneladas. 
 

"Já estamos começando a ver um ponto de inflexão. O cenário parou de piorar e deve 
melhorar gradualmente", avalia Loureiro. 

 
No entanto, as margens da rede continuam pressionadas. Em entrevista ao DCI, 
Loureiro destacou que principalmente os distribuidores independentes estão 

apresentando problemas mais graves de capital de giro. 
 

"Empresas mais capitalizadas, como a distribuidora da ArcelorMittal, por exemplo, têm 
conseguido enfrentar o cenário com um pouco mais de fôlego", analisa. 
 

Segundo o dirigente, a rede de distribuição de aços planos no País possui cerca de 5 
mil empresas, das quais aproximadamente 900 são associadas ao Inda. "Empresas 

que fornecem para a indústria de bens de capital e automobilística são as que sofrem 
mais neste momento", aponta. 

 
Já o segmento que deve continuar apresentando o melhor desempenho entre os 
clientes da distribuição é o de máquinas agrícolas. "A projeção de melhora do mercado 

automotivo em 2017 também deve trazer avanços para nossos clientes de autopeças", 
acrescenta. 

 
Ainda assim, Loureiro salienta que a retomada da indústria deverá ser tímida neste 
ano, sobre uma base extremamente enfraquecida. "Por esse motivo, as margens da 

rede de distribuição de aço devem ficar no patamar de 10%", revela. Historicamente, 
esse índice girou em torno de 15%. "Se não repassarmos os aumentos de preços 

aplicados pelas siderúrgicas recentemente, vamos trabalhar com margens negativas", 
acrescenta o dirigente. 
 

Ele conta que o penúltimo reajuste das usinas, aplicado em meados de novembro, já 
foi repassado integralmente para os clientes. "Neste mês de janeiro, sofremos outro 

reajuste em torno de 8,5% a 9,5%, dependendo da usina", informa. "Nossos clientes 
têm tido uma dificuldade brutal de repassar esses aumentos." 
 

Neste cenário em que todas as empresas tentam absorver o mínimo possível de 
aumento de custos, a rede de distribuidores de aços planos acabou ganhando 

participação em relação às usinas.  
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No ano passado, o consumo aparente recuou cerca de 14% no Brasil, enquanto que 
na rede a queda foi bem mais branda.  
 

"Em anos de crise, os distribuidores tendem a ganhar participação de mercado." Isso 
porque, de acordo com Loureiro, a rede tem mais flexibilidade e trabalha com volumes 

menores. "Em 2016, a participação dos distribuidores no consumo aparente foi 
histórica, em torno de 36,6%." 

 
Ele acrescenta que a rede trabalha basicamente com estoques nacionais. "Como as 
importações caíram muito, nossos associados também se beneficiaram", explica. 

Prêmio 
 

O presidente do Inda informa que, hoje, o prêmio do aço brasileiro gira em torno de 
6% a 8% (bobina), com um dólar a R$ 3,20. Porém, globalmente os preços vêm caindo 
com a forte queda da cotação do carvão. "Se o prêmio aumentar no Brasil, isso pode 

incentivar as importações", alerta.  
 

Em 2016, a entrada de aços planos recuou 55,4%, para 679,7 mil toneladas. A China 
continua sendo a principal origem das importações, respondendo por 64,4% do total. 
Em zincados, essa fatia é de 81,4%.  

 
Diante do quadro de queda dos preços do carvão e perspectiva de recuo do minério 

de ferro, o aço brasileiro pode ficar mais pressionado se a cotação internacional cair. 
"Temos que aguardar para saber se a China vai priorizar margens ou aumento de 
participação no mercado global", avalia. 

 

Automação ainda não assusta os profissionais 

25/01/2017 – Fonte: GS Notícias  
 
- 84% dos trabalhadores estão otimistas quanto ao impacto da tecnologia digital sobre 

o ambiente de trabalho, afirma uma pesquisa realizada pela Accenture em dez países, 
incluindo o Brasil.  

 
De acordo com os entrevistados, tecnologias como robôs, inteligência artificial e 
análise de dados devem propiciar o surgimento de novas habilidades. Ainda assim, 

82% dos brasileiros acreditam que parte de seu trabalho serão automatizadas dentro 
de cinco anos; o número está bem acima da média global identificada pelo estudo da 

consultoria especializada: 56%.  
 

O que toda empresa precisa saber sobre transformação digital e proteção de 
dados? 

25/01/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A Transformação Digital (DX) traz mais agilidade para o mundo dos negócios, pois 

permite capturar, analisar e tomar decisões sobre quantidades imensas de dados. Para 
tal, já existem muitas tecnologias capazes de realizar essas funções, como computação 
na nuvem, convergência e hiper convergência de infraestrutura, armazenamento all-

flash etc.  
 

Mas para conseguir aproveitar ao máximo as novas soluções, é preciso adaptar a 
infraestrutura da empresa para que hardware e software se conectem da forma mais 
rentável e produtiva possível. É preciso pensar também em possíveis questões 

envolvendo proteção de dados.  
 

Uma das mudanças mais notáveis que a DX está proporcionando é uma aproximação 
cada vez maior entre TI e a área de Negócios, segundo a pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira das Empresas de Software em parceria com a IDC. O "Estudo 
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sobre o Mercado Brasileiro de Softwares e Serviços 2016" afirma que 54% das médias 
e grandes empresas no Brasil devem realizar investimentos em DX  
 

União quer tornar mais rápido aval a empréstimos 

25/01/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
Jorge Arbache: "Estamos pensando em produtividade de médio e longo prazos" O 

governo deve reduzir em pelo menos 30% o tempo para avaliação e autorização de 
empréstimos tomados por Estados e municípios no exterior com garantia da União, 
que hoje leva de um ano e meio a dois anos. A avaliação foi feita ao Valor pelo 

secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Jorge Arbache, 
responsável por conduzir os trabalhos da Comissão de Financiamentos Externos 

(Cofiex).  
 
O colegiado, que envolve também representantes de outros ministérios, aprovou na 

semana passada novas regras para liberação desses empréstimos. "Quanto menor o 
ciclo, melhor para a governança do processo", disse Arbache.  

 
Além da redução no "ciclo do projeto", o secretário destaca que a resolução deixa claro 
os critérios para a escolha daqueles que terão prioridade na liberação do dinheiro. 

Projetos nas áreas de saneamento básico e de pesquisa em desenvolvimento terão 
pontuação mais alta, portanto, objetivamente terão mais chances de serem aprovados 

do que os voltados para ações em outras áreas.  
 
"O governo está sinalizando que essas áreas [saneamento básico] são importantes 

não só do ponto de vista do crescimento econômico, mas também para o combate à 
pobreza e melhoria do bem-estar. E ao priorizar desenvolvimento de inovação e 

tecnologia, estamos pensando em produtividade de médio e longo prazo", diz. Para o 
secretário, a nova resolução também estimula o aumento na qualidade dos projetos 
de investimento apresentados pelos entes à Cofiex.  

 
Com critérios objetivos para avaliação, os financiadores terão mais clareza do que tem 

mais chance de ser aprovado e alocarão mais recursos e energias nos aspectos 
relevantes para a tomada de decisão do governo federal. "Os bancos vão olhar muito 
bem os indicadores que são avaliados e a qualidade do projeto sobe imediatamente. 

Estamos criando incentivos com bases técnicas para que haja melhoria da qualidade 
dos projetos", disse.  

 
"Como as regras do jogo estão muito claras, as pontuações, etc, você melhora muito 
a governança do processo. Do ponto de vista do mutuário, dos bancos e do governo 

você tem uma melhora, fica tudo mais previsível", acrescentou. A resolução estabelece 
também que haverá três reuniões do Cofiex por ano e que o volume de recursos 

disponíveis será distribuído de maneira equânime entre os encontros, que devem 
ocorrer nos meses de abril, agosto e dezembro.  

 
O secretário não informou o volume de crédito previsto para a Cofiex autorizar neste 
ano. Segundo ele, isso será anunciado pelo Tesouro Nacional. Procurado, o órgão 

informou que ainda não está definido. Em dezembro, a secretária Ana Paula Vescovi 
informou ao Valor que o volume de crédito autorizados com garantias da União seria 

de R$ 17 bilhões, mas esse montante considera também financiamentos com recursos 
a serem tomados no Brasil.  
 

Arbache afirmou que a resolução definindo novas regras para as autorizações do Cofiex 
é "parte da mesma história" do processo de reformulação dos critérios para 

classificação de risco dos Estados e municípios, que está sendo feito pelo Tesouro. 
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 A nova metodologia de rating, que entre outras coisas deve premiar quem fizer 
reformas fiscais, ainda não foi oficialmente anunciada porque o Tesouro ainda aguarda 
a definição do processo envolvendo a recuperação do Rio de Janeiro, que obteve 

liminares impedindo a União de executar as contragarantias relativas aos empréstimos 
por ela avalizados.  

 
Dentro das novas regras do Cofiex, a capacidade de pagamento do ente também 

compõe a nota que vai definir se o projeto será ou não aprovado. Nesse sentido, além 
da pontuação, o novo modelo exclui os Estados com nota de risco C e D e dá a maior 
pontuação para os que tiverem rating A+.  

 
Arbache informou que as prioridades setoriais devem ser revistas pelo governo a cada 

dois anos. Salientou ainda que não há problema de oferta de recursos externos e que 
a grande questão tem sido a qualidade dos projetos. "O problema é encontrar entes 
com capacidade de tomar recursos e transformar em bons resultados", disse.  

 

‘Há ainda muita coisa para ser feita’, diz Padilha sobre medidas 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira, 24, que ainda 

há “muita coisa para ser feita” em relação a medidas microeconômicas. Uma das 
iniciativas em estudo, segundo ele, é na área de turismo. “Está no prelo, nós abrirmos 

mão de vistos para determinados países para agilizar (a entrada de turistas) e tornar 
o Brasil mais atrativo”, afirmou Padilha.  
 

Segundo o ministro, após eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o 
Brasil saiu com imagem de receber muito bem. “Precisamos capitalizar em cima disso”, 

afirmou Padilha.  
 
O governo avalia que é preciso retomar a atividade econômica com mais intensidade. 

O ministro disse ainda que a liberação dos saques de contas inativas do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve injetar R$ 30 bilhões e “certamente gerará 

empregos”. 
 

Compras de aço pela rede de distribuição em dezembro sobem 14,9%, diz 
Inda 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
As compras da rede de distribuição em dezembro registraram alta de 14,9% em 
relação ao mesmo mês do ano anterior, para 202,1 mil toneladas. Em relação a 

novembro, no entanto, houve queda de 21,2%.  
 

O levantamento, divulgado nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Aço Brasil (Inda), leva 
em consideração chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas 

zincadas a quente, chapas eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.  
 
As vendas realizadas pela rede em dezembro somaram 221 mil toneladas, alta de 

16,8% na comparação anual. Ante novembro, por outro lado, houve queda de 11,2%.  
Com esse desempenho, o giro de estoques encerrou 2016 em 4,1 meses. O volume 

de material estocado atingiu no final do ano 900,5 mil toneladas, queda de 2,1% ante 
novembro.  
 

As importações realizadas pela rede em dezembro somaram 77,2 mil toneladas, alta 
de 64,2% em relação a dezembro de 2015, porém queda de 11,7% em relação ao 

mês imediatamente anterior.  
 
Para janeiro, a projeção do Inda é de aumento das vendas e das compras na ordem 

de 15%.  
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Vendas  
O ano de 2016 não foi tão ruim quanto o esperado para a rede de distribuição de aço 
no Brasil. Os distribuidores encerraram o ano com queda de 4%, ante uma previsão 

de recuo de 15%, segundo dados do Inda. O volume de vendas da rede foi de 3,039 
milhões de toneladas no ano passado.  

 
Segundo o presidente da entidade, Carlos Loureiro, o recuo menor do que o esperado, 

no entanto, não se deve ao maior consumo de aço no Brasil, que caiu dois dígitos no 
ano passado, mas por conta da maior participação do Inda no consumo aparente de 
aço.  

 
Preços  

Depois de elevarem seus preços logo no início do ano entre 8,5% a 9,5%, as 
siderúrgicas devem ter dificuldade de realizar mais um ajuste, na análise de Carlos 
Loureiro.  

 
Os preços do aço plano no mercado exterior registrou uma leve queda e um aumento 

de preços poderia incentivar a chegada do produto importado ao Brasil. Segundo 
Loureiro, desde novembro o preço do carvão caiu e esse recuo ainda não foi refletido 
totalmente no preço do aço no mercado chinês.  

 
“Agora esse é um ponto de atenção para ver se toda essa queda será refletida nos 

preços do aço chinês. Precisamos ver se as siderúrgicas chinesas irão escolher entre 
melhorar seus resultados ou usar essa vantagem para ganhar mais mercado”, diz o 
presidente do Inda.  

 
O prêmio da bobina, que é a diferença do preço entre o material importado que chega 

ao País do nacional, está hoje entre 6% e 8%.  
 
Projeções  

O Inda espera que o crescimento das vendas da rede cresça 5% em relação ao ano 
passado, para algo em torno de 3,2 milhões de toneladas.  

 
Segundo Carlos Loureiro, os estoques dos clientes estão baixos e uma melhora da 
economia começa a fazer com que ocorra um movimento para recomposição dos 

estoques. “A tendência é de melhora para o setor”, disse.  
 

Esse pode ser o primeiro crescimento anual da rede de distribuição de aço em três 
anos. Em 2016, a queda de vendas foi de 4%.  
 

Montadoras  
Os contratos de preços do aço firmados pela maioria das siderúrgicas com seus clientes 

automotivos foram de seis meses, disse Loureiro. Segundo ele, os acordos preveem 
uma possibilidade de revisão vencido esse prazo. Os contratos com o setor automotivo 

tradicionalmente costumam ter validade anual.  
 
Para 2017, o aumento das siderúrgicas com as montadoras ficou entre 25% e 28%, 

mas o desejo era de que fosse da casa de 40%. Diante do forte aumento dos preços 
das matérias-primas no ano passado, como carvão e minério de ferro, as usinas 

aumentaram seus preços na busca de recomporem suas margens. 
 

Acordos salariais acompanham inflação em dezembro 

25/01/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

Os reajustes salariais negociados no país através de acordos e convenções coletivas 
empataram com a inflação em dezembro pelo nono mês consecutivo, aponta o boletim 
Salariômetro, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com 

base nos documentos homologados no Ministério do Trabalho.  

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=acordos-salariais-acompanham-inflacao-em-dezembro&secao=todas


Em termos nominais, a correção mediana das remunerações com início de vigência no 
mês passado chegou a 7,4%, o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) acumulado até novembro. Os reajustes tiveram perda real em 

janeiro, fevereiro e março do ano passado, de 0,7%, 0,3% e 0,4%, nessa ordem.  
 

A partir de abril, quando o índice de preços começou a desacelerar e voltou a um 
dígito, a mediana passou a coincidir com o INPC - que atingiu seu valor máximo em 

janeiro, 11,3%, e fechou o ano em 6,58%. Durante todo o ano passado, o Salariômetro 
analisou 30.947 acordos e 4.593 convenções.  
 

Em média, 47,6% das negociações estabeleceram percentuais de aumento salarial 
abaixo do INPC, ou seja, com perda real. A proporção de reajustes abaixo do índice 

atingiu o pico de 67,8% em janeiro e, desde julho, quando chegou a 39,3%, vinha 
diminuindo. Entre novembro e dezembro, contudo, ela voltou a crescer, de 26,7% 
para 39,5%.  

 
Na média do ano, 22,5% dos ajustes coincidiram com o INPC e 29,9% ficaram acima 

dele. Na abertura por atividade, o boletim identificou apenas três categorias com 
aumento real em 2016, levando em consideração a mediana dos reajustes. Foram elas 
cemitérios e agências funerárias (0,3%), bancos e serviços financeiros (0,2%) e 

confecções e vestuário (0,2%).  
 

Entre os campeões de perda estão o segmento de artefatos para pesca e esporte (-
24,6%), empresas jornalísticas (-3,8%) e extração e refino de petróleo (-3,1%). A 
continuidade do processo de desinflação - que, conforme as projeções mais recentes, 

deve levar os índices para perto de 4,5% - é um ponto a favor das campanhas salariais 
em 2017, afirma Helio Zylberstajn, coordenador do boletim.  

 
"Quando a inflação é 'bem comportada', a probabilidade de aumento real tende a 
crescer", afirma o professor da FEA-USP. O Salariômetro traz ainda um balanço dos 

acordos de redução de jornada de trabalho com redução de salários, instrumento 
bastante usado pelos empregadores em períodos de crise e também catalogado pelo 

ministério.  
 
Em 2016, a pasta registrou 353 documentos. Apenas 118, 33,4%, utilizaram o 

Programa de Proteção ao Emprego (PPE). Lançado em agosto 2015 pelo governo Dilma 
Rousseff com o objetivo de desacelerar o volume expressivo de demissões no país, a 

iniciativa complementa, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
parte da redução prevista na remuneração dos funcionários afetados pelo corte na 
jornada.  

 
A Lei 4.923, de 1965, já regulamentava essa prática, mas sem o aporte de recursos 

públicos para compensar os empregados. Entre os 235 acordos feitos fora do PPE, 168 
são da indústria, 36 dos serviços, 27 da construção civil e 4 do comércio. Dos 118 

realizados no âmbito do programa, quase 90%, 103, são da indústria.  
 
Muitos empresários relatam, desde sua criação, dificuldade para acessar o programa 

por causa de regras como a necessidade de se estar em dia com o recolhimento das 
contribuições trabalhistas e previdenciárias. 

 

Empresários criticam bônus a auditores fiscais e temem ‘indústria da multa’ 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Empresários da indústria questionaram nesta terça-feira, 24, o Ministério da Fazenda 

em função da Medida Provisória 765, que criou o bônus de eficiência para os auditores 
fiscais da Receita Federal.  
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“Temos preocupação que a medida pode incentivar indústria da multa, e não é o 
momento para isso”, disse o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo 
(Findes), Marcos Guerra, que também é representante da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), após encontro na sede do Ministério em Brasília. 
  

“Quando se cria um incentivo às multas, isso pode ser um dificultador para a geração 
de emprego e a retomada do crescimento”, emendou Guerra. Na reunião, onde foram 

discutidos também temas como reforma trabalhista e tributária, o secretário da 
Receita Federal, Jorge Rachid, argumentou que o bônus não será focado na aplicação 
de multas, mas sim na eficácia conjunta das ações, relataram os empresários.  

 
A reunião de hoje na sede da Fazenda reuniu representantes da indústria e senadores. 

Embora a reforma tributária tenha sido um dos temas, os relatos são de que o governo 
ainda não tem uma proposta fechada para o assunto.  
 

“A indústria mostrou a necessidade de fato de ter simplificação e redução de custos 
acessórios (com a reforma tributária), mas o governo ainda não tem uma proposta.  

 
Assim que tiver, vamos sentar novamente para conversar. Há consenso que temos 
que uniformizar a legislação do ICMS, que traz grande ônus à indústria, uma vez que 

tem muitas legislações diferentes”, disse o presidente da Federação das Indústrias de 
Santa Catarina (Fiesc), Glauco José Côrte.  

 
O senador Cristovam Buarque (PPS-PE) defendeu que o governo federal busque, com 
as reformas que estão por vir, atacar problemas que hoje atingem a camada mais 

pobre da população.  
 

“As reformas que estão sendo feitas são positivas, mas não têm ainda a cara e o gosto 
do povo. É preciso justiça fiscal, que o imposto de renda tenha elevação nas camadas 
mais altas e redução nas camadas mais baixas”, disse o parlamentar. 

 

Promessa de Richa de investimento recorde no Paraná não se concretiza 

25/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Lei Orçamentária de 2016 previa aplicação de R$ 3,7 bilhões, mas ano fechou 

com empenhos de R$ 1,6 bilhão 

 
Beto Richa inspeciona obra Ricardo Almeida /ANPr/Arquivo  
 

Apesar de melhorar a situação financeira do Paraná, o governo estadual não conseguiu 
concretizar a promessa de investimento recorde em 2016. O governador Beto Richa 
(PSDB) planejou aplicar R$ 3,7 bilhões do tesouro estadual em obras e aquisições de 

equipamentos. O ano fechou com R$ 1,64 bilhão em investimentos empenhados.  
 

Além de não atingir o valor estipulado na Lei Orçamentária Anual (LOA), o resultado 
de 2016 ficou abaixo do registrado em anos anteriores. Ao corrigir os investimentos 
pela inflação oficial acumulada até dezembro passado, o ano de 2016 foi apenas o 

quarto melhor da gestão de Beto Richa. O recorde de investimentos foi em 2013, 
quando foram empenhados R$ 2,2 bilhões, em valores atualizados. 
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O pior ano da gestão foi em 2015, quando o governo estadual iniciou o ajuste fiscal 
que posteriormente seria copiado por outros estados. Os embates sociais que 
ocorreram naquele ano, como o confronto com professores, as investigações contra 

um esquema bilionário de fraude na Receita Estadual e o aumento de impostos 
impactaram na popularidade de Richa. Em junho de 2015, apenas 25% dos 

paranaenses aprovavam a gestão. 
 

O governador passou a apostar em bons resultados econômicos para contrapor as 
críticas. Foi nesse cenário que ele apresentou a LOA de 2016, prevendo investimentos 
de R$ 3,7 bilhões. “Enquanto alguns estão entrando na crise, atrasando salários, o 

Paraná dá exemplo retomando os investimentos e as obras. O Paraná hoje é exemplo 
de gestão para o Brasil”, disse o governador em setembro de 2015.  

 
Na segunda-feira, a Agência Estadual de Notícias publicou texto em que afirma que 
o Paraná contratou R$ 5,79 bilhões no ano passado, dobrando os valores de 2015. Na 

conta, porém, são usados também dados de estatais como a Copel e Sanepar, que 
são empresas de economia mista e não compõem o orçamento fiscal do estado, além 

de terem investimentos em outras regiões do Brasil. A confirmação dos valores 
depende ainda da publicação dos balanços, que costumam ser feitos no fim de março.  
 

Expectativa 
Apesar de não ter cumprido os investimentos prometidos, o governo estadual prevê 

novo investimento recorde do Tesouro Estadual para 2017, no valor de R$ 4,1 bilhões. 
Além disso, estão previstos outros R$ 3,4 bilhões de companhias mistas e autarquias.  
Segundo o governo estadual, os investimentos devem ser concretizados com um 

financiamento de cerca de US$ 235 milhões com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).  

 
As declarações recentes do governador, porém, demonstram cautela. “Nossas 
projeções de investimento para este ano são cautelosas, pois a economia brasileira 

ainda vai demorar um pouco para retomar o crescimento. Ainda assim estamos 
confiantes. Se a economia não atrapalhar muito, vamos ampliar os investimentos em 

relação a 2016”, afirmou Beto Richa, conforme texto da Agência Estadual de 
Notícias. Ele acrescentou que “o ajuste continua”.  
 

Maior parte da verba foi para estradas 
Segundo balanço publicado pela Agência Estadual de Notícias, a maior parte dos 

investimentos feitos pelo governo estadual foram aplicados em manutenção e 
duplicação de rodovias. Foram cerca de R$ 832 milhões.  
 

Entre as obras que receberam verba estão a PR-415, também conhecida como rodovia 
João Leopoldo Jacomel, principal ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara. No 

interior, o destaque, segundo o governo, é a pavimentação de 26 quilômetros da PR-
459, entre Reserva do Iguaçu e Pinhão, na região Centro-Sul do Paraná.  

 
Outros R$ 121,6 milhões foram investidos na área da saúde, com a construção do 
Hospital Regional do Centro-Oeste, em Guarapuava e a construção do Anexo da Mulher 

do Hospital do Trabalhador em Curitiba, entre outras unidades básicas. A educação 
recebeu R$ 145,7 milhões em investimentos, para compra de equipamentos e 

construção de novas escolas. 
 
As outras áreas contempladas com investimentos, segundo o governo, foram ciência 

e tecnologia (R$ 79,37 milhões), segurança pública (R$ 75,3 milhões), agricultura (R$ 
66,63 milhões) e desenvolvimento urbano (R$ 64,9 milhões). 

 
Sobe e desce dos investimentos 
O primeiro ano de gestão de Beto Richa foi de arrocho, com expansão no período 

seguinte. Crise econômica prejudicou desembolsos em 2015, e a situação voltou a 
melhorar em 2016. 
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Investimento em R$ bilhões, atualizado pelo IPCA 

 
Fonte: Gestão do Dinheiro Público e Calculadora do Cidadão. Infografia: Gazeta do 

Povo 
 

Paraguai reinventa economia e vai de “primo pobre” a estrela da América 

Latina 

25/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Visto durante muito tempo como o “primo pobre” da América do Sul, o Paraguai 

apareceu em Davos, no Fórum Econômico Mundial, como a grande estrela da região. 
E com razão. Em menos de uma década, a economia paraguaia se reinventou, 
conseguiu atrair investimentos estrangeiros e crescer com o apoio do agronegócio. O 

resultado é um desempenho de fazer inveja aos vizinhos, que andam patinando para 
sair da crise. 

 
Energia e mão de obra mais baratas atraem empresas brasileiras 

A lista de companhias brasileiras que migraram parte de sua operação para o Paraguai 
tem nomes conhecidos como Vale, Eurofarma, Riachuelo, JBS, Bourbon e 
Buddemeyer, mas também empresas menos conhecidas que encontraram no vizinho 

guarani uma chance manter as portas abertas e prosperar.  
 

Lá, além de incentivos fiscais, as companhias brasileiras encontraram mão de obra e 
energia mais baratas. Para ter uma ideia, a soma dos encargos trabalhistas torna o 
custo unitário de mão de obra no Brasil entre 100% e 135% mais caro que no 

Paraguai.  
 

A energia, por sua vez, é quase 70% mais em conta do que aqui, ressalta Edson 
Campagnolo, presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). Só em 2016, 

a entidade conduziu três missões com cerca de 60 empresários paranaenses para o 
Paraguai.  
 

Parceria antiga 
De acordo com a CNI, a corrente de comércio entre Brasil e Paraguai cresceu quase 

120% no acumulado dos últimos dez anos, totalizando US$ 3,3 bilhões em 2015. O 
Brasil é superavitário em quase US$ 1,6 bilhão e as vendas ao Paraguai são compostas 
por mais de 93% de bens manufaturados.  

 
O Paraguai é o 5º principal destino das exportações brasileiras de produtos desse tipo.  
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O Brasil, por sua vez, ainda é a principal origem das importações do Paraguai, 
fornecendo 25% do total importado pelo país em 2015), mas o valor vem caindo nos 
últimos anos com o aumento da concorrência com a China. 

 
A transformação está nos números. A economia paraguaia experimentou um 

crescimento de 14% em 2013 (o Brasil cresceu 2,3%) e 4,7% no ano seguinte, 
enquanto a América do Sul cresceu, respectivamente, apenas 3,3% e 0,7%. Mesmo 

desacelerando, o PIB do Paraguai fechou 2015 com alta de 3% e, segundo projeção 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), deve crescer 3,5% em 2016. A inflação segue 
controlada, próxima de 5%, e a taxa de desemprego do país está em queda.  

 
No Brasil, por outro lado, a recessão bateu forte nesse período, com a inflação e o 

desemprego atingindo níveis recordes. Em 2015, o PIB brasileiro encolheu 3,8% e a 
inflação chegou a 10,6%. Em 2016, é esperada uma retração de 3,5% no nosso PIB.  
Resiliente em meio à crise, o Paraguai recebeu elogios até do FMI. Em seu último 

relatório sobre o país, o fundo destacou a política fiscal do Paraguai como um 
importante elemento de apoio à atividade econômica do país.  

 
O déficit orçamentário do governo atingiu 1,7% do PIB, levemente acima do teto de 
1,5% estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. O Paraguai tem um dos menores 

índices de endividamento público do mundo, com 23% de dívida bruta sobre o PIB. O 
índice estimado do Brasil é de 73%, enquanto a média dos demais países do Mercosul 

é de 54%, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI) do Brasil. 
 
Ambiente ideal 

Com crescimento, baixa inflação e finanças públicas sólidas, o Paraguai conseguiu criar 
um ambiente favorável à atração de investimentos estrangeiros no qual vigoram 

regras estáveis, benefícios fiscais, baixa carga tributária (cerca de 10% do PIB contra 
33,4% do PIB no Brasil) e custos bastante competitivos, sobretudo com energia e mão 
de obra. Não demorou muito para que as empresas brasileiras e de outros países 

vizinhos descobrissem esse oásis de benesses quase no quintal de casa, explica 
professor de economia do Insper, Otto Nogami.  

 
Impulsionado pela Lei de Maquila – criada no ano de 2000 para incentivar a instalação 
de empresas estrangeiras no país – o movimento de migração de companhias para o 

Paraguai se acentuou a partir de 2013, quando a economia brasileira começou a ser 
deteriorar. O regime fiscal de Maquila oferece isenção de impostos às empresas 

estrangeiras para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima.  
 
Em contrapartida, a empresa precisa exportar 100% de sua produção até completar o 

primeiro ano no regime e paga um imposto único de 1% sobre a sua fatura de 
exportação. Para acessar tais benefícios, contudo, a empresa precisa manter a 

operação no país de origem.  
 

Ao todo, desde 2013, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) já realizou sete 
missões ao Paraguai envolvendo cerca de 390 empresários brasileiros de distintos 
setores. Desses, 60% já desenvolveram ou estão desenvolvendo algum tipo de 

parceria comercial ou de investimento no Paraguai. Ao todo, 120 empresas brasileiras 
estão instaladas lá, sendo 85 amparadas pelo regime de Maquila.  

 
“Lá as empresas brasileiras têm mais vantagens para acessar determinados mercados. 
O setor têxtil consegue acessar toda a Europa com alíquota praticamente zero. No 

Brasil seria de 25% a 36%, dependendo do produto”, destaca Sarah Saldanha, gerente 
de Serviços de Internacionalização da CNI. A ideia, contudo, é que as empresas 

brasileiras possam aproveitar as vantagens oferecidas pelo Paraguai para impulsionar 
seus negócios no Brasil, num relação de complementaridade, e não migrar 
definitivamente para lá, ressalta Sarah. 



Gargalos e limitações do país ameaçam onda de crescimento 
Apesar da perspectiva positiva para os próximos anos, o crescimento da economia 
paraguaia deve encontrar barreiras. Por exemplo, a baixa qualificação da mão de obra 

paraguaia, destaca o professor de economia do Insper Otto Nogami.  
 

O FMI faz o mesmo alerta em seu relatório. Até agora, segundo o fundo, os sólidos 
fundamentos macroeconômicos – com crescimento baixa inflação e conta públicas 

estváveis -, além de demografia favorável, menor custo de importação de petróleo e 
setor elétrico competitivo, ajudaram a sustentar o crescimento do país no curto prazo. 
Já no ano passado, contudo, a economia experimentou uma perda de impulso, em 

grande parte ligada à desaceleração do preço das commodities. 
 

No médio prazo, as ameaças ao crescimento aumentaram, principalmente do lado 
externo, com o risco de um declínio mais profundo do Brasil ou um recuo ainda maior 
do preço das commodities agrícolas, alerta o FMI. Para Nogami, o plano de atração de 

investimentos, um dos motores do PIB paraguaio, tende a ficar limitado pelas 
deficiências estruturais e gargalos do país.  

 
Neste sentido, a recomendação do FMI ao vizinho guarani é que o país encare alguns 
desafios prioritários e promova um crescimento mais inclusivo, reduzindo a pobreza, 

fortalecendo os quadros políticos e aumentando a produtividade. 
 

Desempenho invejável 
Com inflação controlada e desemprego em queda, o PIB paraguaio cresce a taxas de 
fazer inveja nos vizinhos da América Latina, puxado, principalmente por boas safras 

de soja no campo e investimentos estrangeiros na indústria. 
 

PIB  
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Em milhares US$ 
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Fonte: Fundo Monetário Internacional. Infografia: Gazeta do Povo. 
 

Por que pouca gente aplica no melhor investimento de baixo risco do Brasil? 

25/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Tesouro Direto cresce 70% em um ano, mas segue perdendo em popularidade 
para a poupança e a Bolsa de Valores 

 
Quando se fala em investimentos, o Tesouro Direto é quase uma unanimidade entre 
os consultores financeiros ao se tratar de segurança e rentabilidade. Mas, mesmo 
sendo a opção mais recomendada pelos planejadores financeiros, a opção continua 

atrás de outras aplicações, tanto em volume quanto em pessoas cadastradas. 
 

Em dezembro de 2016, o número de investidores ativos do programa do governo 
federal para a venda de títulos da dívida pública foi de 401.799, o que representou um 
crescimento de 71,8% em 12 meses.  

 
Embora a alta seja expressiva, o total ficou atrás do registrado pela Bolsa de Valores, 

que apesar de oferecer um ambiente complexo e com mais riscos de perdas, fechou 
2016 com 564.024 investidores ativos, segundo a Bovespa. 

 
Ao se considerar o estoque e o volume de investimentos, o Tesouro perde para 
concorrentes da mesma categoria e com retornos menores, como a poupança. No ano 

passado, a caderneta registrou um estoque de R$ 662,7 bilhões – o menor desde 1995 
–, enquanto o Tesouro ficou com R$ 41,1 bilhões até o fim de dezembro.  

 
A marca recorde representou uma elevação de 60,5% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, mas ainda está longe de alcançar os números do investimento mais 

popular do país. 
 

Inovações 
Desde o seu lançamento, em janeiro de 2002, o programa do governo federal 
apresentou inovações para atrair novos investidores. Em dezembro deste ano, o 

horário para a compra e venda dos papéis foi estendido das 9h às 5h do dia seguinte. 
Antes, as operações estavam restritas das 18h às 5h. 

 
Além desta, outra inovação foi a criação de um aplicativo oficial do Tesouro Direto, 
que permite a realização das operações por meio do celular. 
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Mesmo com as novidades, para o sócio-fundador do Grupo L&S, Alexandre Wolwacz, 
a falta de educação financeira da população afeta a adesão ao programa. “O ideal seria 
que o Tesouro tentasse falar em uma língua mais acessível para as pessoas, 

mostrando como funciona e como é fácil aplicar nele. Quanto mais fácil, maior será a 
quantidade de investidores”, considera ele. 

 
Alguns passos já foram dados neste sentido. No ano passado, o programa mudou as 

expressões “compra” e “venda” por “investir” e “resgatar”, que são mais próximas das 
usadas pelos investidores, e passou a oferecer um curso para os aplicadores que 
tiverem interesse na modalidade. 

 
Mas, em comparação com a caderneta, por exemplo, o Tesouro ainda oferece um 

ambiente mais burocrático. Para ter acesso aos ativos é necessário ter uma conta em 
uma corretora de valores – que pode ser independente ou do próprio banco – e 
aguardar de um a dois dias para a aplicação ou o saque. 

 
Wolwacz afirma ainda que as oscilações dos títulos, que são determinadas pela 

variação dos juros, da inflação e do prazo para o resgate, impactam na decisão dos 
investidores. “Quando há uma situação que aumenta a complexidade do investimento, 
mais difícil tende a ser a sua penetração. A poupança tem como grande atrativo a sua 

simplicidade, enquanto os títulos públicos passam por oscilações que causam uma 
certa preocupação nas pessoas”, finaliza. 

 
Por que o Tesouro oferece ganhos acima da poupança? 
A razão para o Tesouro Direto oferecer ganhos maiores que a poupança está no fato 

de os títulos seguirem a variação da taxa básica de juros, a Selic. Enquanto a 
caderneta possui retornos entre 6,5% e 8% ao ano -- quando os juros estão acima de 

8,5% ao ano --, o Tesouro Selic, opção mais conservadora do programa, segue a 
variação da taxa básica. 
 

Empresas querem subir valor da tarifa de ônibus em Curitiba 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Valor seria elevado a R$ 4,10, mas pode chegar a R$ 4,50, dizem sindicalistas. 

 
Foto: Henry Milleo  

 
Os usuários do transporte púbico de Curitiba devem se preparar para pagar passagem 

mais cara a partir de fevereiro. O Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do 
Estado do Paraná (Sindiurbano) estima um aumento de, pelo menos, 10% no valor da 
tarifa este ano. 

 
Segundo Valdir Mestriner, presidente da instituição, no segundo mês do ano 

empresários e trabalhadores apresentam suas reivindicações de remuneração para 
manter os serviços prestados. “Como as empresas precisam renovar a frota de ônibus 

e também calculam todos os custos com manutenção, combustível e reajuste nos 
salários da mão de obra, a diferença na tarifa deve ser de, no mínimo, 10%”, informou. 
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Valor 
Com a tarifa em R$ 3,70, o ajuste elevaria o valor da passagem para aproximadamente 
R$ 4,10. No entanto, há quem afirme que esse valor também não seria suficiente para 

manter o sistema. “Ouvi empresários falando em R$ 4,50 porque a tarifa atual não 
cobre nem os custos do serviço, e a renovação da frota gastaria muito mais”, revela. 

 
A definição do valor cabe à Urbanização de Curitiba (Urbs), que não está disposta a 

falar a respeito do assunto enquanto os sindicatos não apresentarem suas 
reivindicações para 2017. Esses pedidos devem ser apresentados a partir do dia 1º de 
fevereiro, que é a data-base para que o Sindicato dos Motoristas e Cobradores 

(Sindimoc) apresente a reivindicação de reajuste salarial dos colaboradores. 
 

De acordo com o presidente da entidade, Anderson Teixeira, esse valor já está quase 
definido e deve ser divulgado ainda esta semana. “Queremos fechar isso o mais breve 
possível”. Quando o valor for definido, o Sindicato das Empresas de Transporte 

(Setransp) também poderá estimar o custo total necessário para manutenção do 
serviço, já que 50% da tarifa técnica recebida pelas companhias é usado para folha 

de pagamento.  
 
“Essa tarifa técnica, que vamos definir até 26 de fevereiro, é o valor que as empresas 

recebem de cada passagem. Atualmente, está em R$ 3,66, enquanto a tarifa social 
paga pelo usuário é de R$ 3,70. Em São Paulo, essa tarifa técnica é R$ 5,71 e o 

passageiro paga R$ 3,80”, cita. 
 
Os sindicatos defendem que existam outras fontes de recursos para que o custeio do 

sistema não se dê unicamente pela passagem. 
 

Emílio Odebrecht ficará mais dois anos no comando da empresa 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Emílio Odebrecht, 71 anos, ficará por mais dois anos à frente dos negócios da família 
como presidente do conselho de administração do grupo Odebrecht, mesmo tendo 

admitido casos de corrupção na empresa e fechado acordo de delação premiada. O 
tratamento dado a ele será diferente do dado à maior parte dos 77 executivos que 
fizeram delação e tiveram que deixar a empresa.  

 
A permanência de Emílio no cargo foi negociada com as autoridades, que concordaram 

que o executivo fique à frente da reestruturação da companhia para enfrentar o 
período posterior à Operação Lava Jato.  
 

A pena que lhe será imputada começará a contar somente dois anos após a 
homologação do acordo. Terá então que cumprir dois anos de prisão domiciliar em 

regime semiaberto, em que precisará estar em casa entre 22h e 6h e durante os fins 
de semana. Na sequência, cumprirá outros dois anos em um regime aberto domiciliar, 

em que precisará a se recolher somente durante o fim de semana.  
 
Dessa forma, tendo ainda dois anos antes de começar a cumprir pena, Emílio 

Odebrecht estará à frente da companhia no período mais crítico de mudança de 
cultura. Por exigência das autoridades, o grupo terá de fazer uma grande adequação 

de sua forma de atuação e implantar regras rígidas de conformidade (o chamado 
compliance, uma espécie de código de ética de conduta).  
 

O Departamento de Justiça americano (DoJ) exigiu que a empresa tenha um monitor 
externo para verificar a eficiência do compliance da Odebrecht. Esse monitor também 

será responsável por apontar qualquer caso de corrupção que não tenha sido revelado 
pela empresa ou pelos executivos que fizeram delação premiada.  
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/emilio-odebrecht-ficara-mais-dois-anos-no-comando-da-empresa/


Ainda não foi definido quem exercerá essa função, mas a empresa será obrigada a 
oferecer acesso total à sua operação durante três anos. A Braskem, petroquímica do 
grupo, que fez parte do acordo de leniência nos EUA, sofrerá “vigilância” nos mesmos 

moldes.  
 

Atualmente, o membro do conselho de administração Sérgio Foguel, que tem 40 anos 
de Odebrecht, é o responsável por coordenar o programa de compliance do grupo.  

 
A expectativa é que o conselho de administração da Odebrecht só mude com a saída 
de Emílio daqui dois anos. Com Marcelo Odebrecht impedido de exercer qualquer cargo 

na empresa e sem nenhum outro membro da família que tenha sido preparado para 
assumir os negócios, a tendência é que, após esse período de transição, a família 

determine a escolha de profissionais do mercado para o comando, segundo fontes 
próximas à família.  
 

Sobeet: plano de Trump para repatriar recursos deve tirar investimentos do 

Brasil 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O estilo protecionista do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve 

resultar em um recuo dos investimentos de empresas norte-americanas no Brasil, 
avalia o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transacionais e 

da Globalização Econômica (Sobeet), Luis Afonso Lima.  
 
É que uma das propostas apresentadas por Trump durante a campanha consiste em 

reduzir a tarifa cobrada sobre a repatriação de recursos no exterior, de 35% para 10%. 
A intenção do presidente é que empresas dos EUA que possuem operações em outros 

países sejam estimuladas a enviar recursos de suas filiais para a matriz. Tais recursos, 
que poderiam ser reinvestidos nos países onde estão as filiais, voltariam para os EUA.  
 

“Trata-se de uma oportunidade para as empresas, não é uma questão de mercado”, 
afirmou Lima. Ele lembra que, em 2005, quando o então presidente George W. Bush 

adotou uma medida semelhante, reduzido a tarifa de 35% para 5,25%, o investimento 
direto dos EUA no resto do mundo caiu 95%, de US$ 295 bilhões para US$ 15 bilhões. 
“Com o Trump, esses recursos seriam repatriados para as matrizes ao longo de 2017 

e teria impacto no Brasil a partir de 2018”, disse.  
 

É difícil estimar o tamanho do impacto no Brasil, mas Lima ressalta que seria relevante.  
 
“O Brasil não é uma parte importante dos investimentos norte-americanos, mas os 

investimentos norte-americanos são a parte mais importante de todos os 
investimentos que o Brasil recebe do mundo”, destacou o economista. Segundo estudo 

feito pela Sobeet no fim do ano passado, 21% dos estoques de investimentos 
recebidos pelo Brasil em 2015 vieram dos EUA.  

 
Quanto ao câmbio, Lima acredita que, embora o real tenha sido uma das moedas que 
mais se valorizou em relação ao dólar desde meados do ano passado, a tendência para 

2017 é de depreciação.  
 

“Talvez o real esteja apreciado em razão da diferença de taxas de juros (no Brasil e 
nos EUA), mas os fundamentos fiscais (brasileiros) ainda são frágeis e a moeda norte-
americana (sob o governo Trump) vai se fortalecer perante todas as moedas”, disse.  

 
O presidente da Sobeet afirmou ainda que, após a eleição de Trump nos EUA e a saída 

do Reino Unido da União Europeia, o mundo deve ficar atendo a outras eleições 
importantes em 2017, como as que vão ocorrer na Alemanha, na França e na Holanda. 
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Boletos poderão ser pagos em qualquer banco após vencimento a partir de 

março 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Um novo sistema de liquidação e compensação de boletos bancários irá permitir que 

as cobranças vencidas sejam pagas em qualquer banco. A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), que desenvolveu o mecanismo, diz que ele trará mais controle e 

segurança ao meio de pagamento, que agora terá no comprovante detalhes como os 
juros, as multas, os descontos e as informações do beneficiário e do pagador.  
 

A mudança vai ser implantada de maneira gradual. A partir de março, cobranças iguais 
ou superiores a R$ 50 mil poderão ser pagas em qualquer banco e até o fim do ano o 

sistema valerá para boletos de qualquer valor.  
 
A principal diferença do novo sistema será que todas as informações do boleto deverão 

estar em uma plataforma online. Dessa forma, os bancos poderão controlar melhor os 
boletos que foram postados e qualquer instituição poderá checar digitalmente os dados 

para realizar os pagamentos.  
 
Assim que o consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, fizer o pagamento de um 

boleto vencido, será feita uma consulta para verificar se os dados do documento 
coincidem com os que constam na nova plataforma. Após a confirmação, a operação 

será validada.  
 
Caso haja alguma divergência de informações, o pagamento não será autorizado e o 

consumidor deverá realizá-lo no banco que emitiu a cobrança, que terá condições de 
fazer as checagens necessárias.  

 
No modelo atual, isso não acontece porque nem todos os boletos são registrados em 
uma base centralizada. Por isso, os emissores deverão registrá-los no seu banco de 

relacionamento, com as informações necessárias.  
 

A plataforma ainda também fará o cruzamento de informações para evitar 
inconsistências de pagamento e identificação do CPF do pagador do boleto para fins 
de controle de lavagem de dinheiro. 

 

Resutado da conta corrente em 2016 mostra magnitude do ajuste na 
economia, diz BC 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha, 
avaliou nesta terça-feira, 24, que o déficit de US$ 23,507 bilhões no saldo de 

transações correntes em 2016 mostra a magnitude do ajuste das contas externas do 
País nos últimos dois anos. Ele lembrou que resultado foi o melhor desde 2007, quando 

houve um superávit no balanço de pagamentos.  
 
“Essa magnitude pode ser vista na comparação com 2015 e principalmente com 2014, 

quando o resultado negativo foi de US$ 104,2 bilhões. Ou seja, houve uma redução 
de 77% em dois anos”, acrescentou. “Em 2016, também houve redução significativa 

nos déficits, de 60% ante 2015”, completou.  
 
Rocha disse ainda que o ajuste foi disseminado em todas as rubricas do balanço de 

pagamentos, ou seja, as contas deficitárias ficaram menos negativas e as 
superavitárias ficaram mais positivas.  

 
“De 2014 para 2016, houve uma melhora de US$ 51 bilhões na balança comercial (de 
um déficit de US$ 6 bilhões para um superávit de US$ 45 bilhões), uma melhora de 
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US$ 17 bilhões na conta de serviços e uma melhora de US$ 11 bilhões na conta de 
rendas, que inclui juros”, detalhou.  
 

De acordo com Rocha, o ajuste nas transações correntes responde à atividade 
econômica mais fraca, que reduz demanda em geral, e também mostra o papel 

desempenhado pelo câmbio flutuante. “Além disso, os passivos externos da economia 
brasileira são hoje majoritariamente em reais, e não em dólar”, alegou.  

 
O economista do BC destacou ainda a resiliência dos Investimentos Diretos no País 
(IDP) em 2015 e 2016, com crescimento de 6% no ano passado, chegando a US$ 

78,929 bilhões. Ele detalhou ainda que a entrada de US$ 15,409 bilhões em IDP em 
dezembro do ano passado foi o melhor resultado para o último mês do ano desde 

2010. “Os maiores ingressos em dezembro foram em veículos automotores, seguidos 
de comercio e energia elétrica”, detalhou.  
 

Segundo ele, a taxa de câmbio corrente não é tão determinante para o IDP quanto as 
estratégias setoriais e as perspectivas de longo prazo da economia brasileira. “O IDP 

é vinculado a decisões de mais longo prazo e pode se manter mesmo em anos de 
atividade econômica no País muito fraca”, avaliou.  
 

O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central disse que o IDP de 
US$ 15,409 bilhões em dezembro foi importante não apenas para financiar o déficit 

em transações correntes US$ 5,881 bilhões no mês, como também para cobrir 
algumas saídas líquidas na conta financeira, como a rubrica de investimentos em renda 
fixa, que apresentou saída de US$ 2,027 bilhões. “Isso mostra que o financiamento 

das contas externas tem sido feito com capitais de mais longo prazo”, afirmou.  
 

Conta de serviços  
Rocha destacou que o déficit de US$ 30,449 bilhões nas contas de serviços do balanço 
de pagamentos brasileiro em 2016 foi o menor saldo negativo dede 2010. Segundo 

ele, essa queda foi disseminada tanto nas rubricas de viagens, transportes e aluguel 
de equipamentos.  

 
O déficit de US$ 8,473 bilhões na conta de viagens, por exemplo, foi o menor de 2009, 
refletindo a menor disponibilidade de renda da população. “Mas em dezembro houve 

aumento nessa conta déficit de US$ 941 milhões, devido ao impacto do câmbio nas 
decisões de se realizar novas viagens, além das decisões de comprar dólares para 

viagens futuras”, explicou.  
 
Rocha adiantou as parciais para conta de viagens em janeiro deste ano, até o dia 20 

deste mês. Segundo ele, as receitas estavam em US$ 432 milhões e as despesas em 
US$ 1,121 bilhão, resultado em um déficit de US$ 689 milhões.  

 
Em transportes, acrescentou o economista do BC, o déficit de 2016 foi um terço menor 

que o registrado em 2015. “Isso não é surpresa porque essa conta é relacionada com 
os fluxos de comércio exterior. Em um ano com superávit comercial já era esperado 
que o déficit em transportes diminuísse”, detalhou.  

 
Remessa de lucros  

O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central avaliou que a conta de 
renda primária não teve uma redução do déficit tão significativa como outras contas 
do balanço de pagamentos brasileiro, passando de US$ 42,357 bilhões em 2015 para 

US$ 41,055 bilhões em 2016.  
 

“Isso ocorreu porque os juros permaneceram estáveis, já que boa parte das taxas são 
prefixadas, enquanto as demais taxas que aumentaram ao longo do ano foram 
contrabalançadas pela redução do estoque de dívida externa no mesmo período”, 

explicou.  



Segundo ele, a tendência de redução das remessas de lucros e dividendos continuou 
em 2016, a despeito da resiliência dos IDP nos últimos dois anos. “O estoque dos 
investimentos estrangeiros aumentou, mas a taxa de câmbio caiu e a atividade 

econômica segue fraca”, argumentou.  
 

Rocha adiantou que até o dia 20 de janeiro, a conta de juros aponta um pagamento 
líquido de US$ 2,759 bilhões, enquanto as remessas de lucros e dividendos ao exterior 

ficou em US$ 736 milhões.  
 
Projeções  

O representante do BC informou que a projeção da autoridade monetária para o déficit 
em transações correntes de janeiro de 2017 é de US$ 6,0 bilhões. Em janeiro de 2016, 

o saldo negativo no balanço de pagamentos foi de US$ 4,815 bilhões.  
 
Para Rocha, ainda é cedo para afirmar que o aumento no déficit em janeiro na 

comparação com o mesmo mês do ano anterior significaria uma retomada na 
economia, cuja fraca atividade vinha forçando o ajuste nas contas externas nos últimos 

dois anos.  
 
“Esse resultado é uma projeção pontual a partir dos resultados já ocorridos. Quando 

tivermos mais elementos, poderemos ver uma influência maior da atividade econômica 
nas contas externas. Essa transmissão não ocorre de maneira tão contemporânea 

assim”, explicou. 
 

Etanol subiu em 16 Estados e no DF e caiu em 10 na semana passada, diz 
ANP 

25/01/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 16 Estados e no 
Distrito Federal e caíram em outros 10 na semana encerrada em 21 de janeiro. No 

período de um mês, as cotações do produto acumulam alta em 21 Estados e no Distrito 
Federal, queda na Bahia, Paraíba e Pernambuco e estabilidade no Acre e no Amapá. 

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  
 
Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação subiu 0,47% na 

semana, para R$ 2,803 o litro, e no período de um mês acumula alta de 4,71%. Na 
semana, o maior avanço das cotações foi registrado em Goiás (3,35%), enquanto o 

maior recuo ocorreu em Alagoas (1,73%). A maior alta mensal, de 5,13%, também 
foi em Goiás e a maior queda foi em Pernambuco (1,39%).  
 

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 2,399 o litro, em São 
Paulo, e o máximo foi de R$ 4,489 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor 

preço foi de R$ 2,737 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço médio foi verificado no 
Rio Grande do Sul, de R$ 3,795 o litro.  

 
Competitividade  
Os preços do etanol hidratado seguem sem competitividade ante os da gasolina em 

todo País, pela 12ª semana consecutiva, de acordo com dados da ANP. A relação é 
favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%.  

 
Em São Paulo, onde o etanol equivale a 76,82% do valor da gasolina, o produto ficou 
cotado, em média, a R$ 2,803 por litro. A gasolina, em R$ 3,649 por litro. 
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Intenção de compra segue em retração 

25/01/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
 
A disposição dos brasileiros em fazer compras nos próximos meses segue pressionada 

pelas condições adversas da economia. A expectativa do Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo é que o indicador encolha 2% este mês e outros 0,2% em 
fevereiro. 

 
Os números fazem parte do Índice Antecedente de Vendas do Instituto para 

Desenvolvimento do Varejo (IAV-IDV) e apontam que, em dezembro de 2016, houve 
queda real (já descontada a inflação) de 3,5%, em comparação com o mesmo mês de 
2015, em um movimento de retração que permeou o resultado do varejo ao longo de 

todo o ano passado. 
 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte pelas vendas de 
super e hipermercados, foodservice, drogarias e perfumaria, apresentou queda real 
de 4,8% das vendas realizadas em dezembro na comparação anual.  

 
As projeções futuras sinalizam queda real nos próximos três meses, sendo 4,4% em 

janeiro, 2% em fevereiro e 0,9% em março. "Importante lembrar que o setor de 
alimentação dentro do lar sente muito a pressão da inflação elevada e o aumento 

médio dos preços em dezembro de 2016 foi de 9,4% no acumulado 12 meses", 
ressalta o IDV. 
 

O setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e artigos esportivos, 
apresentou em dezembro queda real de 2,7% na comparação anual. A expectativa 

para os próximos meses é positiva, sendo de aumento de 0,9% em janeiro, 2,1% em 
fevereiro e de 1,8% em março de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. 
A inflação desse segmento acumulada em 12 meses, segundo dados do IBGE, atingiu 

+3,9% em dezembro de 2016. 
 

O setor de bens duráveis teve em dezembro de queda real de 0,8% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior.  
 

A recuperação da confiança dos consumidores e a retomada do crédito continuam 
sendo os principais desafios para o segmento. A projeção dos associados para os 

próximos meses é de crescimento de 1,9% em janeiro, 0,6% em fevereiro e 3,7% em 
março. Já a inflação acumulada nos 12 meses em dezembro ficou em +1,4% para 
esse setor. 

 
Projeção de crescimento 

Passado o primeiro bimestre de mau humor do consumidor, a perspectiva da entidade 
é que, para o mês de março a perspectiva é que haja um crescimento de 1,3% na 
intenção de compra do brasileiro. "Vale ressaltar a importância do IAV-IDV, que 

consegue, entre 30 a 40 dias, antecipar a tendência de resultados da Pesquisa Mensal 
do Comércio do IBGE", disse o IDV, por meio de comunicado. 
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Comércio inicia 2017 com estoques maiores que há um ano, diz entidade 

25/01/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

As vendas de fim de ano não solucionaram o problema de estoque do comércio, e 
29,5% dos varejistas do país iniciaram 2017 com reservas acima do adequado, aponta 

pesquisa da CNC (confederação do setor).  
 

A situação atual é pior que a de um ano atrás, segundo a economista da entidade Izis 
Ferreira. Em janeiro de 2016, a intenção dos empresários em renovar seus estoques 
era 1,7% superior.  

 
"As pequenas companhias, que representam cerca de 95% do comércio no país, 

demoraram para reduzir o volume de pedidos. Ao longo do ano, foram feitos ajustes, 
mas o índice segue alto."  
 

Apesar da piora, a intenção dos empresários de fazer investimentos cresceu 6,3% 
neste janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado.  

 
Outra boa surpresa nos resultados, diz Ferreira, foi a perspectiva de contratar 
funcionários, que teve um aumento de 11% no período.  

 
"O indicador vinha em alta desde outubro, quando começaram as contratações 

temporárias de fim de ano, e agora se estabilizou em um patamar positivo."  
 
A confiança do empresário, de modo geral, recuou 2,3% de dezembro para o primeiro 

mês de 2017, mas segue 18,4% maior que no início do ano passado.  
 

"A retração no início deste ano reflete um ajuste na expectativa em relação à 
economia, que estava descolada da realidade. O cenário atual, porém, é, sem dúvidas, 
melhor."  

*  
Por rentabilidade, farmacêuticas demitem e trocam seus funcionários  

A indústria farmacêutica observou aumento de faturamento e de unidades vendidas 
no ano passado, mas, pela primeira vez desde 2011, o número de pessoas empregadas 
no setor caiu.  

 
O último trimestre foi o pior, com perda de 1.500 trabalhadores. O resultado do ano 

foi negativo em 107.  
 
O saldo aconteceu por ajustes de pessoal nas divisões de vendas e no administrativo 

das empresas, segundo Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma (sindicato do 
segmento).  

 
Na área de produção, houve um movimento de troca de trabalhadores com salários 

mais altos por novos contratados com remuneração mais baixa, afirma ele.  
 
"Outras áreas da economia perderam bons profissionais. Tem sobra de gente 

qualificada na rua. A indústria farmacêutica substituiu trabalhadores com altos salários 
por outros, que estariam desempregados."  

 
As companhias venderam 4% a mais de remédios no ano passado, e 11% em receita 
total, mas têm enfrentado queda na rentabilidade por causa de aumentos de matéria-

prima e de custos de produção, diz Mussolini.  
 

"Quando as empresas passam por isso, fazem cortes. No passado, eles não aconteciam 
em pessoal porque não conseguiam repor gente do mesmo nível. Agora, elas 
conseguem fazer isso."  
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Um eventual aquecimento do mercado de trabalho não deve influenciar as 
contratações do setor, mas seria favorável para as vendas, afirma.  
 

Artigo: Qualquer previsão sobre o crescimento do PIB é temerária 

25/01/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

A situação social e econômica no mundo e no Brasil atingiu um tal nível de incerteza 

que qualquer previsão sobre o crescimento do PIB em 2017 é temerária, pois envolve 
hipóteses implícitas, além das explícitas de eventos internos e externos.  

 
Apesar disso todos precisamos de um "norte" para acomodar o nosso comportamento 
cotidiano. É impossível viver sem uma perspectiva, seja ela boa ou má. Fazer 

"previsões" é uma necessidade psicológica. Não é uma aventura mística capaz de 
trazer para o presente o futuro opaco, sempre aberto às mais surpreendentes 

possibilidades que, infelizmente, só vemos quando já aconteceram.  
 
Olhado o universo dos "especialistas", que têm de tomar risco por dever profissional, 

verificamos um espectro muito amplo de "expectativas" para o crescimento do PIB 
neste ano. O problema é que elas não são independentes (todos se cuidam para "errar 

juntos" e tornar o seu erro trivial).  
 

Pior, elas não são —a rigor— uma distribuição estocástica da qual se pode extrair os 
parâmetros de localização (média, mediana, moda) ou de dispersão (desvio-padrão) 
que façam sentido estatístico. Obviamente, nada impede que o computador as 

considere como tal e calcule, mecanicamente, tais parâmetros. Ele não tem remorso 
ou constrangimento.  

 
Tomemos como exemplo, a "previsão" proposta pela sofisticada equipe econômica do 
Banco Itaú ("Macro Visão", 01/12/2016) e ampliada na magnífica entrevista do seu 

competente economista-chefe, Mario Mesquita ("Valor", 22/12/2016, A12).  
 

Feita com cuidado e apoiada nas melhores informações (políticas e econômicas), 
sugere que o PIB, em 2017, teria condições objetivas de crescer 1,5%: 0,6% pela 
variação da demanda interna e 0,9% pela regularização dos estoques (uma variável 

frequentemente esquecida).  
 

Se concretizada, Mesquita vê a possibilidade de um crescimento de 4% em 2018. É 
bom lembrar que o crescimento do PIB médio de 1,5% em 2017 com relação a 2016 
é equivalente a uma expansão do PIB, dentro de 2017, da ordem de 2,8% e de 3,8% 

entre o 4º trimestre de 2017 com relação ao de 2016!  
 

O que se viu até agora com relação a elas foi apenas que são "muito otimistas", mas 
nenhuma crítica desconstruiu as suas hipóteses.  
 

Revelam, em geral, uma reação psicológica idiossincrática. É evidente que, pela 
seriedade, pela qualidade e pelo cuidado dessas "previsões", elas têm pouco a ver com 

a tal "distribuição" das previsões "médias" do "mercado", que andam às voltas de 
0,2% para 2017 e 1,5% para 2018, ainda que possam estar nela computadas. 
 

(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é 
economista e ex-deputado federal). 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/2017/01/1852840-qualquer-previsao-sobre-o-crescimento-do-pib-e-temeraria.shtml
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Economistas questionam argumentos do governo em reforma da Previdência 

25/01/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, que o governo quer aprovar 
ainda neste ano, representantes de servidores públicos e professores de universidades 
federais rebatem o discurso oficial sobre a necessidade de mudanças no sistema de 

aposentadorias.  
 

Em debate promovido nesta terça (24) pela Pública, central sindical que reúne cerca 
de um terço dos servidores do país, economistas questionaram o cálculo do deficit da 
Previdência e as limitações provocadas pelo envelhecimento da população.  

 
A professora da UFRJ Denise Gentil sustenta que o desequilíbrio nas contas 

previdenciárias decorre da crise econômica (que afeta a arrecadação de impostos) e 
do desvio de verbas que deveriam ser recolhidas para financiar as aposentadorias e 
pensões.  

 
O argumento é que o governo retira recursos da Seguridade Social para financiar 

outras despesas e cita como exemplo a DRU (Desvinculação das Receitas da União), 
que permite ao governo usar livremente 30% de todas as receitas públicas, livrando-
as de destinações obrigatórias e vinculações.  

 
Gentil também ressalta que desonerações tributárias concedidas a empresas 

retiraram, em 2015, cerca de R$ 170 bilhões da Seguridade Social.  
"É um discurso contraditório do governo quando diz que há deficit de R$ 85 bilhões 
mas por outro lado faz desonerações em receitas desse sistema", afirmou.  

 
Em sua avaliação, o governo entrega esses recursos "gratuitamente" às empresas, 

sem exigir contrapartidas como geração de empregos, ao passo que, no caso da 
Previdência, exige que trabalhadores contribuam por pelo menos 15 anos (o governo 
quer elevar a contribuição mínima para 25 anos).  

 
"A disputa pelo orçamento está assimétrica", diz.  

 
As críticas são conhecidas pelos técnicos do governo. A própria Gentil é autora de 

estudo divulgado pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) no ano passado, em que 
classificava o deficit da Previdência de mito.  
 

O argumento do governo é que essa contabilidade é parcial, pois desconsidera que a 
Seguridade Social também deve financiar o SUS (Sistema Único de Saúde) e os 

benefícios assistenciais, como o bolsa família. Se contabilizadas todas as despesas, o 
resultado é deficitário, diz o governo.  
 

Gentil rebateu ainda o que chamou de "alarmismo fiscal" e questionou o fato de o 
governo não cobrar por dívidas de empresas com o INSS, que somariam R$ 350 

bilhões.  
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1852836-economistas-questionam-argumentos-do-governo-em-reforma-da-previdencia.shtml


"O governo diz que essa reforma precisa de dureza e crueldade porque nossa situação 
fiscal é grave. Eu me oponho veemente ao alarmismo fiscal. Não é a Previdência que 
provoca o desequilíbrio fiscal".  

 
Em sua análise, são as despesas com juros as que mais subiram nos últimos dez anos 

e as que consomem a maior parte do Orçamento. Ainda segundo Gentil, essas verbas 
acabam nas mãos de "rentistas" e do sistema financeiro, que, em sua opinião, seria o 

maior beneficiado pelas mudanças na Previdência.  
 
Eduardo Fagnani, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e autor 

de estudo patrocinado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística Estudos 
Socieconômicos) e Anfip (associação dos auditores da Receita Federal), disse que a 

reforma proposta pelo governo vai empobrecer os idosos.  
 
Segundo ele, a Previdência beneficia direta e indiretamente 90 milhões de pessoas no 

país.  
 

"Sem a Previdência e a Seguridade, a pobreza extrema entre os idosos vai aumentar", 
diz.  
 

Em suas estimativas, a pobreza para os maiores de 65 anos pode chegar a 50% no 
médio prazo, dado o "caráter restritivo" que assumiria o sistema de aposentadorias. 

Ele criticou especialmente a proposta de exigir 25 anos de contribuição e a elevação 
da idade para aposentadorias assistenciais, de 65 para 70 anos.  
 

"A tragédia da desproteção social começa a ser tecida agora. Hoje não vemos velhos 
nas ruas pedindo esmolas, daqui a 20, 30 anos teremos uma massa de idosos pedindo 

dinheiro", diz.  
 
Ele também demonstrou preocupação com as receitas futuras para financiar a 

Previdência, dado que em sua opinião as classes de renda mais baixa poderiam deixar 
de contribuir se não vislumbrarem acesso à aposentadoria.  

 
'FALÁCIA' DEMOGRÁFICA  
Ambos os pesquisadores desconfiam das projeções oficiais que indicam que, com mais 

idosos no futuro, o sistema atual de financiamento da Previdência se tornaria inviável.  
 

"Vamos ter mais idosos no futuro de fato, mas uma coisa é aumentar o número de 
idosos e o gasto. Outra coisa é achar que não haverá receita para cobrir esse gasto", 
diz Gentil. "A receita virá do crescimento da produtividade dos trabalhadores ativos".  

 
Em sua avaliação, o governo deve investir em inovação e educação para elevar a 

produtividade do trabalhador, o que impulsionaria a capacidade de o país gerar e 
distribuir riquezas. "Não existe determinismo demográfico".  

 
Ela também afirmou que despesas hoje direcionadas aos jovens poderiam ser 
revertidas aos idosos, uma vez que a população ficaria mais envelhecida.  

 
Já Fagnani disse que os países europeus financiam seus sistemas de Previdência com 

recursos de impostos. Na Dinamarca, afirmou, 75% dos recursos das aposentadorias 
e pensões vêm dos cofres públicos.  
 

Ele rejeitou argumento de que os europeus também estão reformando seus sistemas 
neste momento.  

 
"As reformas são recentes e só foram feitas após a crise de 2008/2009. Portanto não 
tem a ver com o envelhecimento da população".  

 



"Muitos países aumentaram a idade [de aposentadoria] recentemente e quando já 
estavam muito mais envelhecidos do que nós. Estamos nos antecipando ao que os 
europeus só fizeram nos últimos anos e subindo a idade de forma abrupta", 

acrescentou Gentil.  
 

Investidor estrangeiro ainda mostra cautela com o Brasil 

25/01/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

A transferência de recursos de filiais de empresas brasileiras no exterior às suas 

matrizes no Brasil, com o objetivo de amenizar os efeitos da crise, fez com que o 
investimento direto no país somasse US$ 78,9 bilhões no ano passado, uma alta de 

cerca de 6% em relação a 2015.  
 
Em 2016, filiais de multinacionais brasileiras enviaram US$ 24,1 bilhões às suas 

matrizes no país na forma de empréstimos entre companhias, alta de 21,7% ante os 
R$ 19,8 bilhões registrados em 2015, segundo o Banco Central.  

 
Os mais de US$ 4 bilhões de diferença entre um ano e outro explicam quase todo o 
crescimento do investimento direto no país, diz Luís Afonso Lima, da Sobeet 

(Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais).  
 

"Não é uma aposta no país", avalia. "Isso tem a ver com crise, com reavaliação de 
estratégias, com tentativa de reduzir seu endividamento no Brasil em detrimento de 

seus negócios no exterior."  
 
Esses empréstimos entre empresas aconteceram com força maior em dezembro.  

 
Somente no mês passado, as filiais de empresas brasileiras lá fora trouxeram ao país 

US$ 8,4 bilhões, um crescimento de 29% em relação ao mesmo mês de 2015.  
 
Isso impulsionou o investimento direto no país como um todo no mês passado –foram 

US$ 15,4 bilhões, bem acima dos US$ 7,2 bilhões esperados pelo mercado.  
 

No ano, se destacaram nesse sentido multinacionais brasileiras de petróleo, mineração 
e alimentos.  
 

Quando se olha somente os investimentos em participação no capital de empresas no 
Brasil, há queda, de US$ 49,3 bilhões para US$ 44,8 bilhões na mesma comparação.  

 
Para este ano, segundo o boletim Focus, do BC, os analistas de mercado esperam um 
investimento direto de US$ 70 bilhões, ou seja, uma redução de 11% ante 2016.  

 
TRUMP  

Lima, da Sobeet, espera que o número some US$ 65 bilhões neste ano, já que o 
presidente americano, Donald Trump, afirmou que pretende estimular empresas a 
investirem nos EUA em detrimento de outros países.  

 
Em 2005, lembra Lima, o então presidente americano, George W. Bush, reduziu, por 

alguns meses, o Imposto de Renda para empresas que repatriassem capital.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1852832-investidor-estrangeiro-ainda-mostra-cautela-com-o-brasil.shtml


"Naquele ano, o investimento direto americano no mundo caiu 95%", alerta, 
lembrando que Trump disse que pretende adotar medida semelhante.  
 

Como o país é origem de mais de 20% do investimento direto no Brasil, o impacto de 
eventuais medidas nessa direção pode ser grande.  

 
Com a crise econômica, que derrubou importações, remessas de lucros e gastos com 

viagens, o deficit nas transações do Brasil com o exterior somou US$ 23,5 bilhões em 
2016, cerca de 60% a menos do que em 2015.  
 

Em relação ao PIB, o deficit representou 1,3%, o menor percentual desde 2007, último 
ano que o Brasil registrou superavit nas suas transações com outros países.  

 

Indústria automotiva está perdida no ambiente de inovação 

25/01/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A KPMG divulgou os resultados da GAES 2017, pesquisa global com executivos de alto 

escalão da indústria automotiva. Foram consultados quase mil profissionais de 42 
países. Os resultados, aponta a consultoria, indicam que o setor está perdido em meio 
a necessidade entregar inovação. Para 83% dos entrevistados, é provável que o 

modelo de negócio da indústria automotiva passe por disrupção em breve. 
 

-Faça aqui o download do GAES 2017 
-Veja mais estudos e estatísticas em AB Inteligência 
 

“O cenário é de diversificação da tecnologia de propulsão, legislações cada vez mais 
rigorosas em vários países, mudança no comportamento do consumidor e demanda 

crescente por conectividade e digitalização”, resume no relatório da pesquisa Dieter 
Becker, chefe global da área na consultoria.  
 

Segundo ele, há um dilema importante das empresas, que não sabem como transitar 
entre o mundo digital e o automotivo. A questão, aponta, é que “estes dois universos 

estão aumentando a velocidade tão rapidamente na mesma direção que devem acabar 
convergindo completamente.”  
 

Na análise do executivo, o mundo online e o off-line se encontrarão logo e as 
companhias tradicionais do setor precisam se preparar para acompanhar o que chama 

de “fusão auto digital”.  
 
Segundo a KPMG, a mudança pode significar que a venda de carros permaneça como 

uma receita importante para estas empresas, mas certamente não será a única. Há 
necessidade de desenvolver serviços e mergulhar nos negócios criados por dados, que 

permitem a customização da experiência do consumidor.  
 

Este processo não deve acontecer sem dor. Becker enfatiza algo sintomático 
evidenciado pela pesquisa: há preocupação maior das empresas em avançar na 
tecnologia para motores do que em conectividade e digitalização.  

 
Confiras algumas conclusões da GAES 2017: 

 
NOVAS TECNOLOGIAS DE PROPULSÃO 
Sob a pressão da legislação, 50% dos participantes da pesquisa apontaram os carros 

elétricos como tendência número um para o setor automotivo, superando 
conectividade e digitalização, que aparece em seguida. A consultoria estima que, em 

2023, o mercado global de carros eletrificados chegue a 110 mil unidades por ano, 
evolução moderada na comparação com os 90 mil modelos com a tecnologia vendidos 
em 2016. O market share, no entanto, tende a saltar dos atuais 4% para 7%, aponta.  

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1852600-com-crise-deficit-das-transacoes-do-brasil-com-o-exterior-cai-60-em-2016.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25214/industria-automotiva-esta-perdida-no-ambiente-de-inovacao
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/PaginasInternas/KPMGpesquisaglobalexecutivosindustriaautomotiva.html
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/


Apesar de o carro elétrico ter sido apontado como tendência clara para os próximos 
anos, 78% dos executivos apontam que os motores a combustão interna 
permanecerão relevantes por muito tempo ainda. Fatia de 62% dos participantes 

sinaliza que os modelos com a tecnologia podem falhar no mercado por problemas na 
infraestrutura de recarga. A aposta é nas versões a célula de combustível, com 78% 

dos executivos concordando que esta será a real solução para a mobilidade elétrica.  
 

Após o dieselgate, os motores a diesel tendem a ficar cada vez mais raros quando o 
assunto é veículos de passeio. O levantamento da KPMG mostra, no entanto, que o 
combustível deve continuar importante para caminhões e ônibus que percorrem longas 

distâncias, já que por enquanto não há solução limpa viável para substituir o derivado 
de petróleo.  

 
CONSUMIDOR NÃO QUER MAIS TER UM CARRO 
Um dos fatores determinantes para a indústria automotiva nos próximos anos é a falta 

de interesse do consumidor na posse do veículo. Dos respondentes 59% concordam 
que metade das pessoas que têm um carro atualmente, não terão mais interesse em 

possuir um veículo em 2025. 
 
DESAFIOS DO VEÍCULO AUTÔNOMO 

Quando o assunto é a tecnologia de condução autônoma, 86% dos entrevistados estão 
hesitantes que empresas de fora do setor automotivo conseguirão entregar produtos 

confiáveis.  
 
Dos respondentes, 49% apontam que confiariam mais em uma marca premium 

quando fossem andar em um carro sem motorista e 37% iriam preferir uma montadora 
de alto volume, como Toyota e Volkswagen. Apenas 14% dos executivos acreditam 

que uma empresa do Vale do Silício seria capaz de desenvolver o automóvel mais 
confiável, com zero risco de acidente.  
 

CONECTIVIDADE GERA RECEITAS 
Enquanto o carro autônomo é visto no panorama futuro, conectividade já é uma 

realidade no setor automotivo. Dos entrevistados, 76% afirmaram que os automóveis 
conectados garantem 10 vezes mais receitas às empresas do que um modelo 
analógico.  

 
Parcela de 83% dos executivos respondeu ainda que as montadoras poderão obter 

receitas ao trabalhar com os dados dos clientes e consumidores, justamente como 
fazem muitas empresas de tecnologia atualmente, como Facebook e Google. 
 

Volkswagen quer conexão 5G em seus elétricos 

25/01/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Conceito ID será base para novo compacto 100% elétrico que será lançado pela VW 

em 2020: modelo deverá ter conexão 5G 
 

Após anunciar que pretende usar o comando de voz Alexa da Amazon em seus veículos 
no futuro próximo a Volkswagen diz que planeja equipar sua família de carros 
elétricos com a próxima geração de conectividade móvel 5G.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25213/volkswagen-quer-conexao-5g-em-seus-eletricos


O primeiro modelo, um hatchback baseado no conceito compacto ID, deve ser lançado 
em 2020, conforme a estratégia da montadora, seguido por um micro-ônibus, em 
2022. 

 
“Todas as soluções futuras para a mobilidade individual dependem da capacidade de 

lidar com grandes quantidades de dados dentro e fora do carro”, disse o diretor de 
desenvolvimento de eletrônica da Volkswagen, Volkmar Tanneberger, na CES, feira de 

eletrônicos realizada neste mês em Las Vegas (EUA), durante o lançamento de um 
chip pela empresa Qualcomm, que planeja lançar ainda este ano testes padrões de 
comunicação móvel 5G, junto com as empresas como a AT&T e Ericsson.  

 
“A conexão 5G é a chave que permitirá que a tecnologia acomode uma grande 

quantidade de dados, melhorando a experiência do usuário e transformando o sistema 
de transporte como um todo”, afirma Tanneberger. 
 

Por ora, as velocidades de transferência de dados ultra-rápidas necessárias para a 
internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) são dificultadas pela falta de banda larga 

disponível.  
 
Uma vez que a maior parte das telecomunicações móveis estão ligadas ao mesmo 

conjunto estreito de frequências alocadas pelos governos, isso tende a ser tornar um 
grande problema no futuro, quando a internet das coisas conectará bilhões de 

dispositivos inteligentes, abrangendo automóveis, residências e escritórios, sendo 
necessária aumentar exponencialmente a capacidade de transmissão e 
armazenamento de dados. 

 
Para o CEO da Qualcomm, Steve Mollenkopf, “a conexão 5G terá um impacto 

semelhante à introdução da eletricidade ou do automóvel. Em 2035, quando o 
benefício econômico total do 5G deverá estar consolidado em todo o mundo, uma 
ampla gama de indústrias de varejo, educação, transporte, entretenimento entre 

outros poderão produzir até US$ 12 trilhões de bens e serviços habilitados por 5G”. 
 

Ford cria linha de peças multimarca nos EUA 

25/01/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Ford está expandindo seu pós-venda nos Estados Unidos com a marca Omnicraft, 
uma divisão de peças de reposição para veículos concorrentes que pode gerar aos 
concessionários um aumento de serviços entre 85% e 90%. Segundo a montadora 

americana, essa é a primeira vez em 50 anos que sua divisão de serviços recebe uma 
nova marca. A Omnicraft junta-se à Motorcraft, dedicada a veículos Ford.  

 
Inicialmente, a nova linha será vendida nas concessionárias Ford e Lincoln, que somam 
3,2 mil unidades nos EUA. Em um primeiro momento será composta por itens mais 

comuns como filtros de óleo, pastilhas de freio, rotores, motores de partida e 
alternadores. A ideia é ter itens com preço atrativo para fisgar também os reparadores 

independentes. 
 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25212/ford-cria-linha-de-pecas-multimarca-nos-eua


“Agora, os proprietários de veículos ‘não Ford’ terão acesso a peças de reposição de 
qualidade com preço competitivo e instalação por pessoal certificado”, afirma o 
presidente da divisão de serviços, Frederiek Toney, que pretende revender a nova 

gama Omnicraft nos principais mercados mundiais da Ford.  
 

O executivo informa que o negócio global para peças automotivas é estimado em mais 
de US$ 500 bilhões. Ele não diz quanto desse total a Ford quer para si, mas revela 

que ficaria satisfeito se em 10 anos algo entre 10% a 15% de suas vendas de peças 
fossem da Omnicraft.  
 

Os robôs agora sabem vender. É o fim da profissão de vendedor? 

25/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
Assim que você se aproxima de Pepper, um robô de pouco mais de um metro de altura, 
ele começa a interagir com você. 
 

Graças às habilidades de reconhecimento facial, Pepper pode determinar o seu sexo e 
faixa etária. E à medida que você começa a fazer perguntas, ele consegue varrer um 

vasto volume de informações na nuvem para dar o que ele acha que são respostas 
relevantes.  
 

Se você sorrir, ele entende que a conversa está indo bem e que você está encontrando 
respostas úteis. Se não sorrir, ele pergunta se está entendendo mal suas perguntas. 

 
A fabricante do Pepper, Softbank Robotics, visualiza um mundo em que muitos 
varejistas irão incorporam esta tecnologia em lojas físicas, locais em que você se sente 

mais à vontade para se aproximar de um robô e fazer perguntas normais de 
atendimento. 

 
É parte de um esforço mais amplo da indústria varejista para levar mais automação e 
ciência de dados para uma das poucas áreas de negócio que permanece, em grande 

parte, uma arte: o ato de vender. 
 

Possibilidades 
No National Retail Federation’s Big Show, um evento varejista nos Estados Unidos com 
dezenas de milhares de profissionais da indústria, houve várias mostras de tecnologias 

que poderiam ajudar um vendedor a fechar o negócio - ou, em alguns casos, a 
responder às perguntas dos clientes. 

 
Essas inovações representam possibilidades tentadoras para os varejistas, que não 
podem se dar ao luxo de perder qualquer oportunidade de satisfazer um cliente ou de 

vender um produto no momento em que as visitas às lojas físicas estão rapidamente 
caindo. 

 
Mas os avanços também levantam questões espinhosas sobre o que será da mão-de-
obra do varejo no futuro, já que uma série crescente de tarefas podem em breve ser 

feitas por robôs ou aplicativos de tablet. 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/os-robos-agora-sabem-vender-e-o-fim-da-profissao-de-vendedor-3hicit3orf64skt9gmzz224uk


Quando você encontra pela primeira vez Pepper, é difícil não se surpreender com a 
peculiaridade da situação: você está conversando com algo que parece saído de um 
desenho, ou algo como um Stormtrooper de “Star Wars”. No entanto, a interação se 

dá entranhamento de forma familiar por causa do quão humanoide são seus gestos.  
 

Do jeito que ele balança a cabeça ao fazer uma pergunta à maneira como seus dedos 
se dobram quando ele leva as mãos ao quadril, tudo parece muito integrado. 

 
Por isso, “um dos desafios que temos da perspectiva de marketing é gerenciar suas 
expectativas do que um robô como este pode fazer”, diz Steve Carlin, vice-presidente 

da Softbank Robotics. 
 

Em outras palavras, o sistema é tão atraente que as pessoas começam a perguntar 
para Pepper coisas que, pelo menos por agora, estão fora de sua capacidade. 
 

Depois de ser usado nas lojas Softbank Mobile, no Japão, por vários anos, Pepper fez 
sua estreia no mercado dos EUA em novembro, lançando em dois shoppings Westfield 

Malls, na Califórnia. Lá, ele é programado para realizar tarefas como indicar a direção 
das lojas para os clientes. 
 

Não espere começar a ver um exército enorme de Peppers imediatamente: a Softbank 
diz que há somente uma assistência técnica nos Estados Unidos preparada para 

reparar e programar os robôs e a companhia não quer espalhar demais a tecnologia 
até que haja uma logística mais ampla para gerenciá-la. 
 

Além disso, eles não acreditam que atingiram toda a gama de possibilidades de que 
Pepper é capaz, já que os desenvolvedores de software ainda estão sendo liberados 

para criar programas para a tecnologia. Pense, por exemplo, sobre como você 
descobriu inicialmente o poder do smartphone: foi em grande parte graças a 
aplicativos criados para esses dispositivos. 

 
Os varejistas devem estar mais aptos a entrarem na onda quando perceberem mais 

casos de uso da tecnologia. Assim, como também estarão hotéis, navios de cruzeiro, 
aeroportos ou outros locais que têm serviço de atendimento ao cliente. 
 

Fim do trabalho dos vendedores? 
Os fabricantes do Pepper enfatizam que eles não veem a tecnologia como algo que 

substitua os trabalhadores humanos. Em vez disso, enxergam como um complemento. 
Enquanto Pepper responde a perguntas simples como “onde está o banheiro?”, na 

teoria, um vendedor lida com tarefas complexas, como sugerir sapatos que combinem 
com o vestido, ou ajudar a encontrar o último par de jeans em seu tamanho . 
 

A ideia da tecnologia como um sistema de apoio para vendedores pode ser vista em 
outros displays durante a feira comercial da NRF.  

 
A Toshiba, por exemplo, mostrou algo que chamou de Lift ‘n Learn. Quando um cliente 
pega um item de uma prateleira, ele aciona mais informações sobre esse produto que 

aparecem em uma tela grande atrás dela.  
 

Mas certas ações do cliente podem enviar uma notificação para um vendedor de que 
alguém está interagindo com essa exibição, dando a oportunidade para que o 

funcionário se aproxime, recomende produtos relacionados e assim por diante. 
 
A Findmine é uma startup que usa inteligência artificial para fazer a curadoria de 

visuais completos de um estoque de uma loja. (Você pode ter visto a tecnologia em 
sites de comércio eletrônico, como John Varvatos, onde ele dá permite a 

funcionalidade “complete este look”, que mostra camisa, sapatos e jaquetas que 
ficariam bem com os jeans em que você clicou).  



A Findmine pode implantar essa tecnologia em lojas físicas, também. Assim, poderia 
estar disponível em um totem na loja. Então, quando o vendedor perceber que você 
está realmente amando uma camisa de botões, poderia usar a tecnologia para sugerir 

um conjunto completo que condizente com estética da marca. 
 

Há outros casos em que um vendedor sequer precisaria intervir. A Philips Lighting 
mostrou uma tecnologia chamada de comunicações por luz visível, ou VLC [na sigla 

em inglês], em que a iluminação da loja pode ser usada para identificar seu 
posicionamento preciso no corredor de uma loja. (Para que isso funcione, você precisa 
que seu smartphone do bolso permita que o aplicativo do vendedor te localize). 

 
Um porta-voz ofereceu um exemplo de como isso pode ser usado em uma farmácia, 

no que ele chamou de “venda seletiva”: se você está olhando em na área de 
medicamento para a gripe, talvez o aplicativo do vendedor te empurre para comprar 
lenços ou pastilhas para tosse. 

 
Nenhuma dessas tecnologias ameaça substituir completamente os vendedores. Mas, 

juntas, podem reduzir os seus papeis ou, pelo menos, alterar as habilidades que 
exigem. De qualquer maneira, isso sugere que estamos à beira de grandes mudanças 
no na linha de frente dos shoppings, nos caixas de loja ou nos supermercados. 

 

Jürgen Ziegler não é mais presidente da Schaeffler 

25/01/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Após quase 2 anos no cargo, Jürgen Ziegler deixou de ser presidente da Schaeffler no 
Brasil. Desde 1º de janeiro a companhia conta com Marcos Zavanella como seu novo 

presidente, executivo que já passou por diferentes áreas dentro da empresa, tendo 
sido vice-presidente sênior de compras e de operações. 

 
Ziegler, que assumiu o cargo em abril de 2015, ficava baseado em Sorocaba, no 
interior paulista, sede da Schaeffler e onde também fica sua única fábrica na região. 

Naquela época, o executivo voltava ao Brasil após trabalhar 35 anos no Grupo Daimler, 
período em que passou por cinco países – incluindo a presidência da Mercedes-Benz 

no Brasil. 
 

Segundo informações da Schaeffler, ele volta à Alemanha para um outro projeto da 
própria companhia, embora o executivo tenha atualizado em sua página do Linkedin 
o retorno às atividades ligadas à consultoria Concept AG, especialista em operações 

de setores como o automotivo, engenharia mecânica e tecnologia. Ele se dedicava à 
esta atividade antes de retornar ao Brasil e assumir a liderança da Schaeffler por aqui. 

 
Em sua passagem pela empresa, Ziegler detalhou em uma entrevista exclusiva à 
Automotive Business a então nova fase de sua carreira: naquela ocasião o executivo 

experimentava pela primeira vez a rotina do lado de quem fornece às montadoras.  
 

Relembre aqui a entrevista completa, realizada em março de 2016, quando ele estava 
próximo de completar seu primeiro ano à frente da Schaeffler. 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25211/jurgen-ziegler-nao-e-mais-presidente-da-schaeffler
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23549/ziegler-na-volta-um-pais-muito-diferente


Toyota força a mão e antecipa Etios 2018 

25/01/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

 

A Toyota estendeu a toda a linha Etios 2018 as mudanças de estilo antecipadas em 
agosto de 2016 na versão Platinum. A grade e os para-choques foram criados em um 

novo centro de design dentro da fábrica da montadora em São Bernardo do Campo 
(SP). Os carros 2018 já estão na rede neste primeiro mês de 2017 (!) com preços 
iniciais de R$ 45.990 (hatch) e R$ 50.690 (sedã).  

 
Desde a versão X, de entrada, o Etios 2018 traz de série computador de bordo, banco 

traseiro com encosto rebatível, direção elétrica, ar-condicionado, abertura interna do 
porta-malas e do tanque de combustível, chave com comando de abertura e 
fechamento das quatro portas, vidros e travas com acionamento elétrico.  

 
Dependendo da versão o hatch pode vir equipado com motor 1.3 com até 98 cavalos 

ou 1.5 com até 107 cv. O câmbio pode ser manual de seis marchas ou automático de 
quatro. Todos os sedãs recebem o 1.5, também com um dos dois tipos de transmissão.  
 

BOM DE MARCADO NAS DUAS VERSÕES  
 

Tanto o Etios hatch com o sedã fizeram bonito em 2016, registrando crescimento em 
um ano em que as vendas de automóveis recuaram 20,5%. O primeiro terminou o 
ano com 38 mil unidades emplacadas. Na comparação com 2015, subiu da 19ª para a 

14ª posição nas vendas nacionais e registrou alta de 7,5%. 
 

O Etios sedã fechou o ano passado com 29,8 mil unidades. Cresceu 14,3% sobre 2015 
e subiu do 28º para o 17º lugar.  
 

Veja a seguir a lista completa de preços do Toyota:  
 

 
 

Bosch e Mahle planejam vender joint venture de turbos 

25/01/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
Os grupos Bosch e Mahle decidiram colocar à venda sua joint venture Bosch Mahle 

Turbo Systems (BMTS), responsável pela produção de turbocompressores. Criada em 
2008, a empresa desenvolve e produz turbos tanto para veículos leves quanto para 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25208/toyota-forca-a-mao-e-antecipa-etios-2018
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25207/bosch-e-mahle-planejam-vender-joint-venture-de-turbos


comerciais, cujas fábricas estão localizadas em Saint Michel, na Áustria, e em Xangai, 
na China, além de filiais em Stuttgart e Blaichach, na Alemanha. 
 

“Apesar das grandes encomendas recebidas de clientes de renome, a alta capacidade 
de utilização associada em nossas fábricas e taxas de crescimento acima da média, os 

volumes de vendas presentes na BMTS ainda são muito baixos em comparação com 
nossos maiores concorrentes e devem ser expandidos”, declarou o presidente das 

soluções de mobilidade do setor de negócios da Bosch, Rolf Bulander. 
 
De acordo com o executivo, para que a empresa possa atingir o tamanho necessário 

e atender a alta demanda do mercado, são necessários investimentos. “A Bosch e a 
Mahle não pretendem impulsionar a expansão da BMTS, porque ambas precisam focar 

seus investimentos principalmente em novas áreas de desenvolvimento”.  
 
O presidente e CEO do Grupo Mahle, Wolf-Henning Scheider, afirma: “Graças aos 

nossos avançados locais de produção e aos bons produtos da BMTS, estamos 
confiantes em encontrar um potencial comprador, que irá expandir com sucesso o 

negócio.”  
 
As empresas informam que já comunicou aos cerca de 1,4 mil funcionários sobre sua 

intenção de venda e que já está em curso as discussões com sindicato dos 
trabalhadores a fim de preparar os próximos passos no processo de venda. 

 

Freudenberg Filtration tem novo CEO 

25/01/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
O Executivo Rodrigo Madeira é o novo CEO no Brasil da Freudenberg Filtration 
Technologies (FFT). Ele assume o posto do espanhol Santiago De Muller, que volta à 

Europa para exercer o cargo de diretor de vendas globais. Madeira era gerente de 
vendas na Klüber Lubrication, outra divisão do Grupo Freudenberg. 

 
Segundo a empresa, o novo CEO tem como meta melhorar processos, aumentar a 
participação em mercados nos quais a FFT já atua e em novos segmentos. De acordo 

com Rodrigo Madeira, os principais desafios estão em manter o foco nos mercados 
mais consolidados, como o automotivo, segmentos de turbomáquinas e tratamento de 

superfícies e ao mesmo tempo buscar outras áreas para crescimento da participação, 
entre elas o pós-venda automotivo.  

 
Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UF-MG), 
com mestrado em Metalurgia pela mesma instituição, Madeira tem experiência de mais 

de dez anos em vendas B2B e está há oito anos no Grupo Freudenberg.  
 

Estudante cria tecnologia de impressão 3D de metais fundidos 

25/01/2017 – Fonte: CIMM 
 

O sistema é mais simples do que as impressoras que usam a fusão do metal 
a laser.  

Um estudante de graduação de engenharia está prestes a colocar no mercado a 
primeira impressora 3D que utiliza diretamente metal fundido para construir as peças. 
Zack Vader, que começou o projeto aos 19 anos, recebeu apoio de seus professores 

da Universidade de Buffalo, nos EUA, para aprimorar o equipamento. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25206/freudenberg-filtration-tem-novo-ceo
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15195-estudante-cria-tecnologia-de-impressao-3d-de-metais-fundidos


Tão logo o projeto foi anunciado pela incubadora de empresas da universidade, uma 
única empresa de autopeças anunciou o interesse de adquirir pelo menos 50 unidades 
da impressora - a um custo estimado em US$1 milhão cada uma. 

 
A máquina representa um avanço drástico em relação às impressoras 3D atuais que 

trabalham com metais, nas quais um laser é usado para fundir o metal, que é aplicado 
na forma de pó ou fio. Nesse processo, algumas partículas não se fundem, criando 

pontos fracos nas peças. 
 
Impressão de metal líquido 

Zack Vader, agora com 24 anos, começou seu projeto quando precisou imprimir peças 
metálicas para um trabalho da escola, uma microturbina geradora de eletricidade - ele 

não encontrou nenhuma empresa que conseguisse fazer o que ele precisava. 
 
Depois de decidir construir sua própria impressora 3D de metais, ele teve seu 

momento eureca ao submeter o metal fundido a um campo magnético pulsado. O 
campo transiente induziu uma pressão no metal que forçou a ejeção de gotas por um 

orifício. Estava determinado o processo fundamental pelo qual gotas de metal líquido 
podem ser ejetadas através de um bocal. 
 

No projeto final, uma fita de alumínio disponível comercialmente é passada por uma 
unidade de fundição, que a aquece a 750º C. O metal liquefeito passa por um tubo 

cerâmico, que forma a câmara de ejeção, chegando finalmente a um orifício com 
diâmetro abaixo de um milímetro. 
 

O fluxo ejetado é projetado para baixo sobre uma plataforma aquecida, uma mesa 
coordenada que se move para criar os sólidos 3-D camada por camada. 

 
Magnetohidrodinâmica 
Segundo o professor Edward Furlani, que ajudou a transformar o conceito básico em 

um equipamento, o princípio não é muito diferente daquele que ocorre em uma 
impressora jato de tinta - a grande diferença é a temperatura. 

 
Tudo se baseia na magnetohidrodinâmica, isto é, na manipulação de fluidos 
condutores usando um campo magnético. Na impressora de Vader, um campo 

magnético pulsado eletricamente permeia o metal fundido na câmara de ejeção e cria 
uma corrente elétrica circulante que interage com o campo magnético. O resultado é 

uma pressão que ejeta o metal líquido por um bocal apropriado. 
 
"É uma tecnologia que vira o jogo," disse Furlani. "Acredito que sua base de aplicações 

irá continuar se alargando e expandindo no futuro. É uma engenharia multidisciplinar 
muito entusiasmante." 

 
"Acredito que, neste estágio, ela possa complementar a impressão de metais 

tradicional. Mas, no futuro, talvez daqui a uns 10 anos, ela poderá dominar o mercado 
de impressão metálica porque ela imprime mais rápido, mais barato e com melhor 
qualidade," disse o professor Chi Zhou, outro membro da equipe que ajudou a 

transformar a ideia de um estudante em uma indústria. 
 

Schunk apresenta as poderosas morsas KSC 

25/01/2017 – Fonte: CIMM 
 

Com atuação simples e fixação Centrica, o equipamento é perfeito para 
sistemas de paletes 

A Schunk Intec-Br., subsidiária brasileira da empresa familiar alemã Schunk GmbH & 
Co. KG, líder competente em sistemas de garras e tecnologia de fixação apresenta ao 
mercado nacional a morsa de acionamento mecânico Schunk KSC, altamente eficiente 

na usinagem, tanto de peças brutas quanto de peças acabadas, e combina altas forças 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15191-schunk-apresenta-as-poderosas-morsas-ksc


de fixação, além de ser de fácil operação, com baixo tempo de preparo e possuir 
grande custo benefício. 
 

Além disso, a Schunk expandiu seu programa padrão com a morsa de baixo custo 
Schunk Kontec KSC-F com um mordente fixo, que possui rápido ajuste do curso de 

fixação, design plano e baixo peso, condições perfeitas para o carregamento 
automatizado de peças em sistemas de paletes. 

 
Os três tamanhos KSC-F 80, KSC-F 125 e KSC-F 160 foram desenvolvidos, 
particularmente, para as aplicações e tamanhos de paletes mais comuns: 320 x 320 

mm, 400 x 400 mm, e 500 x 500 mm. 
 
Devido ao aperto rápido de 160°, as peças são fixadas com um torquímetro em um 

segundo e a morsa se mantém travada de forma segura. Devido a fixação por tração, 
o esforço de flexão no corpo da morsa é minimizado, fazendo com que a morsa seja 

compatível para uso no sistema de troca rápida de paletes Schunk VERO-S. Com 
mordentes reversíveis, a morsa conta com um grande curso de fixação, entre 0 e 192 
mm, 0 e 308 mm ou 0 e 434 mm, dependendo do tamanho da morsa. 

 
Morsas com fuso de atuação blindado 

A Schunk também expande a variedade de morsas auto centrantes e atualiza o 
portfólio de morsas de grande porte. Além dos tamanhos 80 e 125, também será 

disponibilizado o tamanho 160 com comprimento de 280 mm e alta força de fixação 
de até 50 kN.  
 

Com um rolamento pré-montado e fuso sem folgas, esta morsa garante uma excelente 
precisão de repetibilidade de +/- 0,015 mm e permite uma usinagem precisa. Possui 

atuação completamente blindada e sistema de drenagem para saída de líquido 
refrigerante e cavaco, para alta estabilidade do processo e mínima manutenção.  
 

Devido ao sistema de troca rápida de mordentes, é possível intercambiar os mordentes 
para determinada peça em apenas alguns passos e desta forma, fixar uma grande 

variedade de peças. 
 
Ampla seleção de mordentes 

As novas morsas Kontec KSC e KSC-F são totalmente compatíveis com o sistema de 
fixação modular da SCHUNK. Os pinos de fixação do sistema de troca rápida de paletes 

VERO-S podem ser montados diretamente na base da morsa.  
 
Combinada com o sistema de troca rápida de paletes, as morsas podem ser 

rapidamente trocadas na mesa da máquina e com ótima precisão de repetibilidade. As 
morsas podem ser equipadas com diferentes mordentes padronizados do portfólio de 

fixação estacionária da Schunk, o que gera grande flexibilidade. 
 

Produção de minério de ferro da BHP sobe 4% no 2º semestre de 2016 

25/01/2017 – Fonte: UOL Economia 
 

A BHP Billiton informou na terça-feira que produziu, no segundo semestre de 2016, 
118 milhões de toneladas de minério de ferro, o que representa uma alta de 4% em 
relação à segunda metade de 2015. No quarto trimestre, a produção de minério de 

ferro atingiu 60 milhões de toneladas, aumento de 9% ante o mesmo período do ano 
anterior. 

 

http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2017/01/24/producao-de-minerio-de-ferro-da-bhp-sobe-4-no-2-semestre-de-2016.htm


"Nós tivemos um bom desempenho durante um período de preços altos, com produção 
recorde de minério de ferro na unidade na Austrália Ocidental (WAIO)", afirmou 
Andrew Mackenzie, presidente da BHP. 

 
A companhia manteve sua projeção de produção da commodity para 2017 em 228 a 

237 milhões de toneladas, desconsiderando a produção da subsidiária brasileira 
Samarco, cujas atividades estão suspensas desde o rompimento da barragem Fundão, 

em novembro de 2015. 
 
A BHP informou também que ainda não pode estimar os potenciais impactos 

financeiros que os acordos de compensação ambiental com autoridades brasileiras 
terão em suas demonstrações de 2016. 

 

Pesquisa aponta que PMES estão otimistas com relação ao mercado 

25/01/2017 – Fonte: Portal Contábil 

 
A crise econômica no Brasil tem afetado diretamente a muitas empresas nos mais 

diversos segmentos de atuação. A GGV Consultoria Empresarial realizou uma pesquisa 
de mercado, com a participação de 372 micro, pequenas e médias empresas dos 
segmentos de Alimentação, Beleza, Esporte e Móveis de Curitiba.  

 
O principal objetivo da pesquisa foi levantar a situação dessas empresas e fazer um 

quadro comparativo aos resultados obtidos em 2015. O estudo constatou que em 
apenas um ano, houve um crescimento de 36% no número de empresas que estão 
passando por um período de dificuldades, sobretudo no segmento de beleza. 

 
Segundo Vinícius Morais, sócio e diretor comercial da GGV, apesar de estar passando 

por um momento difícil, o mercado tem se mostrado mais otimista, atento às 
mudanças e às novas oportunidades. “Os brasileiros estão se mostrando cada vez mais 
criativos e inovadores. É possível observar muita iniciativa e motivação para dar a 

volta por cima. As pessoas estão se reinventando e descobrindo novas oportunidades 
de negócio”, diz. 

 
A pesquisa realizada pela GGV demonstra claramente uma maior motivação por parte 
dos empresários, que têm se mostrado mais atentos e menos conformados à 

estagnação. O número de entrevistados que alegaram preferir não fazer qualquer 
mudança ou iniciativa em sua empresa teve uma queda de 25% em relação a 2015. 

Por outro lado, aqueles que responderam que pretendem expandir seu negócio 
representam 45% a mais do que no ano passado. 
 

Foram observadas algumas alterações também em relação às principais dificuldades 
encontradas no mercado. A maioria dos entrevistados respondeu que suas maiores 

dificuldades são: a alta concorrência do mercado (70%) e a dificuldade na fidelização 
dos clientes (51%). Esses dados demonstram que as maiores complexidades do 

mercado atualmente dizem respeito à grande concorrência e competitividade cada vez 
maiores. 
 

De acordo com a pesquisa de mercado, uma das maiores mudanças foi quanto à visão 
dos empresários acerca do marketing voltado para as MPEs e PMEs. Em 2015 muitos 

entrevistados alegaram que sua visão de marketing resumia-se apenas a propaganda 
e vendas, número que caiu em 81% em 2016.  
 

Além disso, outra grande mudança está no número de empresários que alegam 
desconhecerem ou não realizarem qualquer ação de marketing em sua empresa, que 

diminuiu em 77% este ano. Tais dados evidenciam o quanto os empresários têm 
valorizado mais a atuação do marketing e passaram a compreender sobre sua 
importância para o sucesso de seu negócio. 

 
Caroline Louise, uma das responsáveis pelo setor de pesquisa da GGV, complementa: 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-pmes-estao-otimistas-com-relacao-ao-mercado/


 “O empreendorismo se tornou uma alternativa para fugir do desemprego e, por isso, 
as empresas precisam se destacar muito mais. Realizar uma pesquisa de mercado é 
fundamental para entender as necessidades e desejos dos clientes e, dessa forma, 

atender e até mesmo superar as expectativas, para estar à frente dos concorrentes. 
Por isso, é muito importante estar atento às mudanças do mercado”, comenta. 

 
A pesquisa realizada pela GGV demonstra também, uma grande mudança na forma 

como as empresas investem em seu marketing. Em 2015, boa parte dos entrevistados 
respondeu que o realizavam pelo famoso “boca a boca”, índice que declinou em 40% 
este ano. Ao passo que houve um grande acréscimo de empresários que passaram a 

apostar no marketing digital, com a utilização de sites (28%) e redes sociais (56%). 
 

 Essa grande mudança dentro de apenas um ano, demonstra claramente como a 
importância do marketing digital tem crescido a cada ano. Os meios digitais se 
propagam de forma avassaladora, de forma que o mundo passou a ser digital. E cabe 

às empresas se adaptarem a essa nova realidade. 
 

Segundo Geraldo Hisao, sócio-diretor da GGV, a pesquisa é clara ao demonstrar como 
os empresários estão passando a reconhecer a importância do marketing e do 
planejamento para o seu negócio.  

 
“O planejamento e o marketing aplicados de forma estratégica podem ser 

determinantes para o sucesso de uma empresa. E os empresários estão passando a 
reconhecer isso. O empreendedor que investe no seu marketing de forma correta com 
certeza sentirá uma grande vantagem, principalmente na geração de leads e novos 

compradores”, conclui. 
 

Brasil exportou US$ 36,6 bilhões em bens minerais em 2016 

25/01/2017 – Fonte: Portal Contábil 
 

O setor de mineração brasileiro teve um superávit comercial de US$ 18,1 bilhões, 
resultado das exportações de US$ 36,6 bilhões e importações de US$ 18,5 bilhões em 

bens minerais em 2016. Os dados foram consolidados pela Secretaria de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia, e 
abrangem a mineração (indústria extrativa, sem petróleo e gás) e a indústria da 

transformação mineral (metálicos, não metálicos e compostos químicos). 
 

As exportações do setor mineral participaram com cerca de 20% do total das 
exportações da balança comercial brasileira em 2016, que apresentou superávit de 
US$ 47,7 bilhões com exportações de US$ 185,2 bilhões e importações de 137,5 

bilhões. 
 

Em 2016, as exportações da mineração (indústria extrativa, excluindo petróleo e gás) 
participaram com 9,4% do resultado total brasileiro. 

 
Os embarques de minério de ferro, principal item dessa pauta, aumentaram 2,1%, 
passando de 366,2 milhões de toneladas em 2015 para 374 milhões de toneladas em 

2016. 
 

Entretanto, a receita gerada com essas vendas recuou 5,6%, atribuindo-se ao fraco 
desempenho das exportações de pelotas, que declinaram 42,5% e 53,7%, em volume 
e valor, respectivamente. 

 
As exportações de minério de ferro representaram 76% do total da mineração; 36 % 

do setor mineral e 7,2 % das exportações brasileiras, em 2016. 
 
As importações da mineração totalizaram US$ 5,4 bilhões, apresentando queda de 

21,7%, em relação a 2015. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/brasil-exportou-us-366-bilhoes-em-bens-minerais-em-2016/


Além do declínio em volumes importados, com exceção do potássio, observou-se 
acentuados recuos dos preços das principais commodities dessa pauta que são Carvão 
Metalúrgico, Cobre (concentrado), Enxofre e Rocha fosfática. 

 
No período, a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral 

(CFEM), os royalties da mineração, aumentou cerca de 18,3% em relação a 2015, 
passando de R$ R$ 1,519 bilhão em 2015 para 1,797 bilhão neste ano. 

 
No período de janeiro a novembro de 2016, foram expedidos 12.607 alvarás de 
pesquisa, outorgadas 452 concessões de lavra e aprovados 1.541 relatórios de 

pesquisa. 
 

 


