
 

 

09 DE FEVEREIRO DE 2017 

Quinta-feira 

 CURSO SINDIMETAL/PR :  DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 

 PESQUISA APONTA QUE 84% DE EXECUTIVOS CREEM EM MAIS ESTABILIDADE EM 

2017 

 67% DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA PRETENDEM INVESTIR EM 2017, REVELA CNI 

 PROJETO DE INTERESSE EMPRESARIAL SERÁ PRIORITÁRIO NA PAUTA DO 

CONGRESSO 

 CURITIBA TEM NOVA GREVE PARCIAL DE ÔNIBUS QUATRO DIAS APÓS REAJUSTE DA 

PASSAGEM 

 MERCADO DE CARROS DE LUXO SENTE PESO DA CRISE E VENDAS TÊM QUEDA DE 30% 

 MONTADORAS RECEBEM US$ 6,5 BI EM INVESTIMENTO 

 MOTOS TÊM ALTA DE 7,5% NA PRODUÇÃO 

 TECNOLOGIA: FORD MOSTRA SEGREDOS DO MOTOR ECOBOOST 

 HITACHI E HONDA FORMAM JOINT VENTURE PARA MOTORES ELÉTRICOS 

 VENDAS DE USADOS INICIAM ANO EM ALTA 

 CENTRAIS RACHAM EM MUDANÇA DA PREVIDÊNCIA 

 SETOR MAIS ABALADO PELA CRISE, INDÚSTRIA ENSAIA REAÇÃO 

 SUPREMO GARANTE REVISÃO A APOSENTADOS DE 1988 A 1991 

 GOVERNO PASSARÁ A COMPRAR ENERGIA NO ATACADO E QUER ECONOMIA DE R$ 

400 MI 

 CRESCE APOSTA NA QUEDA DOS JUROS AO LONGO DESTE ANO 

 TAXA DE JUROS NO BRASIL TEM DE SER DEBATIDA 

 RECEITA DA MINERAÇÃO CAI PARA MENOS DA METADE DO VALOR DE 2011 

 BRASIL QUER ELEVAR EXPORTAÇÕES AO MÉXICO 

 GOVERNO PASSARÁ A COMPRAR ENERGIA NO MERCADO LIVRE, DIZ MINISTRO DO 

PLANEJAMENTO 

 RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA SERÁ LONGA E LENTA, APONTA ‘FT’ 

 INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR CRESCE 3,9% EM JANEIRO, REVELA BOA VISTA 

SCPC 
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 ‘ECONOMIA NÃO SAROU, MAS PAROU DE DOER’, DIZ PRESIDENTE DA WHIRLPOOL 

PARA AL 

 ALIMENTAÇÃO FORA DE CASA AUMENTA 0,69% EM JANEIRO NO IPCA, MOSTRA 

IBGE 

 ENCONTRO REÚNE EMPRESÁRIOS DE SANTOS PARA DEBATER CRESCIMENTO 

 JUDICIÁRIO SUSPENDE JULGAMENTO NO CARF 

 NEGÓCIOS BRASILEIROS CAPTAM US$ 5,2 BILHÕES EM JANEIRO 

 EMPRESAS BUSCAM INDEPENDÊNCIA E IMPULSIONAM ALTA DE 29% NO CREDIÁRIO 

 RECESSÃO PROFUNDA PARECE ENFIM TER QUEBRADO ESPINHA DA INFLAÇÃO 

 CRISE ABRE JANELA PARA O BRASIL TER INFLAÇÃO DE “PRIMEIRO MUNDO” 

 TUDO SOBRE SCALE-UPS: AS EMPRESAS QUE MAIS GERAM EMPREGOS NO BRASIL 

 JUSTIÇA NEGA RECURSO À CSN NA USIMINAS 

 ‘A AMÉRICA DO SUL É MUITO MAIOR DO QUE O MERCOSUL', DIZ PRESIDENTE DA 

FIAT CHRYSLER 

 AS CIDADES BRASILEIRAS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

QUALIFICADA 

 PRESIDENTE DA AUDI NO BRASIL ASSUMIRÁ CARGO GLOBAL 

 BRASIL E PARAGUAI DEVEM AUMENTAR INTEGRAÇÃO PARA FORTALECER 

COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL, DIZ CAMPAGNOLO 

 METAS DA JT PARA 2017 INCLUEM CELERIDADE PROCESSUAL E 

DESJUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITO 
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CÂMBIO 

EM 09/02/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,121 3,122 

Euro 3,342 3,326 
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Curso SINDIMETAL/PR :  Desenvolvimento de Equipes 

09/02/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 

 

 
 

Pesquisa aponta que 84% de executivos creem em mais estabilidade em 

2017 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
As expectativas de empresários e executivos para o cenário político e econômico 

brasileiro estão melhores para este ano na comparação com 2016. Pesquisa promovida 
pela Câmara Americana de Comércio (Amcham) com a participação de 326 lideranças 

de companhias aponta que 84% destes líderes vê um cenário mais estável este ano.  
 
A consulta aos empresários, feita durante evento da Amcham em São Paulo, apontou, 

porém, preocupação com temas como a Lava Jato e reformas da agenda do Congresso. 
Questionados sobre quais temas mais mereciam atenção entre aqueles que trazem 

risco para o cenário político e econômico, 33% dos consultados apontaram os 
desdobramentos da Lava Jato e 28% destacaram o quadro fiscal ainda dependente de 
reformas e medidas.  

 
A percepção de melhoria no ambiente faz os entrevistados acreditarem em resultados 

mais positivos de seus negócios este ano. Apenas 5% deles afirmou que o desempenho 
comercial ainda será negativo em 2017 e não mostrará sinais de recuperação.  
 

Apesar do otimismo, 36% dos entrevistados afirma que ainda lida com resultados 
negativos nestas primeiras semanas do ano. A maioria, porém, tem tido melhores 
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resultados. Aproximadamente metade dos participantes afirmou que os resultados 
comerciais estão sendo positivos já nos primeiros 40 dias de 2017. Outros 11% dizem 
que já estão percebendo uma melhora significativa nos indicadores da empresa para 

este primeiro trimestre ante igual período do ano passado. 
 

67% das empresas da indústria pretendem investir em 2017, revela CNI 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A indústria deve começar a recuperar o nível de investimentos gradualmente neste 
ano. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

67% das empresas pretendem investir neste ano. O porcentual supera o verificado na 
edição anterior da pesquisa, realizada em 2016, quando 64% das companhias 

disseram ter intenção de realizar investimentos.  
 
O levantamento também questionou as empresas sobre os investimentos 

efetivamente realizados. No ano passado, 67% investiram, o menor nível da série, que 
tem início em 2010. Em 2015, 74% das empresas fizeram investimentos; em 2014, 

81%; em 2013, 87%; em 2012, 84%; em 2011, 94%; e em 2010, 93%.  
 
Mesmo as empresas que investiram no ano passado não conseguiram cumprir seus 

planos conforme o planejado. Dos 67% que investiram, 40% fizeram conforme o 
planejado, o menor nível da série histórica. Outros 41% realizaram parcialmente e 

19% cancelaram ou adiaram seus investimentos.  
 
De acordo com a CNI, a principal razão apontada pelos empresários para a frustração 

dos investimentos foi a incerteza econômica. Em 2016, 80% mencionaram as 
incertezas como motivo para não investir; 54% citaram reavaliação de demanda e 

ociosidade elevada; e 39% apontaram custo do crédito.  
 
Segundo o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, há 

uma sinalização de melhora do quadro neste ano. Ele mencionou os dados da inflação 
oficial, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, como um exemplo dessa melhoria. O 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 5,35% em 
12 meses, o menor desde setembro de 2012, o que deve contribuir para a redução da 
taxa básica de juros.  

 
“O quadro econômico teve alguma melhora. Isso se reflete em um quadro levemente 

mais favorável que no ano passado. Claro que não vamos retomar os níveis de anos 
anteriores, quando os índices eram mais robustos”, disse Castelo Branco. “Apesar da 
intenção de investimentos não ser muito diferente para 2017 em relação a 2016, o 

grau de frustração nesses planos deve ser menor.”  
 

Novos investimentos  
Entre as empresas que pretendem investir neste ano, 38% devem realizar melhorias 

no processo produtivo atual, 23% devem introduzir novos produtos e 21% devem 
aumentar a capacidade das linhas atuais. “Isso mostra que a maioria das empresas 
devem investir em inovação, não em ampliação da capacidade instalada”, disse o 

economista da entidade Marcelo Azevedo.  
 

Sobre a capacidade instalada das indústrias neste ano, 49% dos empresários 
consultados avaliam que ela está adequada à demanda; 25% consideram que ela está 
mais do que adequada; 14%, muito mais do que adequada. Apenas 9% avaliaram que 

ela está pouco adequada e 3%, muito pouco adequada.  
 

Do total de indústrias consultadas, 89% planejam comprar máquinas neste ano. 
Dentro desse grupo, 42% dos equipamentos servirão para aumentar sua capacidade; 
35%, para manter; e 23%, para reduzir.  
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Crédito  
Entre os empresários que investiram no ano passado, a maior parte contou com capital 
próprio para realizá-los. Do total, 72% utilizaram reservas próprias, 18% utilizaram 

recursos de bancos públicos e privados e 13% contaram com bancos oficiais de 
desenvolvimento.  

 
Em 2015, 72% dos empresários usaram capital próprio; em 2014, foram 61%. “Isso 

mostra a grande dependência do capital próprio para investimentos”, disse Castelo 
Branco.  
 

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 de novembro e 9 de dezembro do ano 
passado, com 584 empresas de grande porte, com 250 ou mais empregados. 

 

Projeto de interesse empresarial será prioritário na pauta do Congresso 

09/02/2017 – Fonte: Portal Contábil 

 
A pauta do Congresso Nacional terá neste ano como prioridade projetos de interesse 

do empresariado, além das reformas trabalhista, tributária e previdenciária e 
ampliação da terceirização de mão de obra. 
 

Manifestações nesse sentido foram defendidas pelos presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), eleitos na semana passada 

para mandato de dois anos. Uma das propostas defendidas pelo presidente da Câmara 
é a desburocratização da expedição para o funcionamento e o desenvolvimento de 
atividades empresariais, especialmente na questão ambiental. 

 
Está em tramitação no Congresso uma matéria que trata de novas regras para o 

licenciamento ambiental (Projeto de Lei 3729/2004). A proposta disciplina atribuições 
e responsabilidades de cada ente do Estado e do DF, além de conferir maior eficiência 
ao licenciamento, com redução de burocracia e definição de prazos máximos para cada 

etapa do processo. 
 

“Brasil precisa reequilibrar o Estado e gerar condições para o setor privado investir no 
país”, afirmou Maia, no início da primeira semana dos trabalhos legislativos. “A Câmara 
pode ser protagonista nessas mudanças”, acrescentou, prevendo que a reforma 

trabalhista poderá ser a primeira medida de grande repercussão a ser aprovada ainda 
neste semestre. 

 
“Temos que sinalizar para o empresário brasileiro, com mudanças na legislação 
trabalhista, que a gente quer que os brasileiros gerem empregos no país e não no 

exterior. Hoje, esse arcabouço de leis e a própria Justiça do Trabalho, em vez de 
garantir o emprego e a defesa do trabalhador, no fundo, está garantindo que os 

empresários brasileiros gerem emprego em outros países”, disse Maia. 
 

Eunício Oliveira, que tem a segunda maior fortuna declarada no Senado, cerca R$ 99 
milhões, é defensor de uma agenda que priorize a desburocratização e que crie um 
“ambiente para os negócios”. 

 
Para o parlamentar, o debate não pode ser exclusivo do Executivo. Em entrevista à 

imprensa antes de ser eleito, o senador comentou que dará celeridade às reformas e 
medidas propostas pelo governo, mas sublinhou: “Nada que entra aqui tem a 
obrigação de sair do jeito que chegou”. 

 
O novo presidente do Senado é a favor da aprovação da reforma trabalhista, de acordo 

com o projeto de lei enviado pelo governo, no final do ano passado, que prioriza o 
acordo firmado entre empregadores e empregados em relação à Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). “Quanto reforma trabalhista, também não é para tirar direitos ou 

para criar problemas, é para buscar soluções negociadas com as partes.” 
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Preservação dos negócios 
 

Até o final de fevereiro, o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) vai apresentar projeto 
de reforma tributária na comissão especial criada para debater a matéria, o que foi 

lançado ainda na gestão do ex-presidente e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), hoje preso pela Operação Lava Jato. 
 

“Todos os benefícios da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas serão preservados”, 
afirmou Hauly ao DCI. “Poderão ser necessários apenas alguns ajustes”, acrescentou, 

referindo-se ao fato de que a ideia dele é fazer uma mudança radical na estrutura 
tributária do País, como a extinção de vários tributos, especialmente do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

 
Na proposta de Hauly, será defendida a criação de uma nova CPMF (Contribuição 

Provisória Sobre Movimentação Financeira), a ser destinada para a Previdência, em 
troca da redução das contribuições previdenciárias de empregados e empregadores. 
 

Em contrapartida, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou apenas que 
serão anunciadas medidas para a desburocratização do pagamento de tributos com a 

unificação de alguns deles, a exemplo do PIS e da Cofins. 
 

Pauta da indústria 
A Confederação Nacional da Indústria prioriza 14 proposições legislativas de ampla 
relevância ao setor produtivo. Há as que ampliam a competitividade das empresas e 

modernizam o ambiente de negócios. Há outras que elevam custos, burocracia e criam 
obstáculos ao crescimento. 

 
No ano passado, a CNI comemorou a aprovação da exclusão da obrigatoriedade de 
participação mínima da Petrobras na exploração de petróleo em áreas do pré-sal. 

 
Uma das pautas prioritárias é a criação de rito próprio para aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica (Projeto de Lei Complementar 69/2014). 
Alega que a falta de uma definição clara de quando e como os bens particulares dos 
sócios podem ser acionados em ações judiciais ou em processos administrativos é 

fonte de insegurança jurídica para as empresas. 
 

Regularização tributária 
Um dos temas polêmicos que atrai a atenção das empresas é Medida Provisória 
766/2016, que institui o Programa de Regularização Tributária junto à Receita Federal 

e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 

O relator da matéria que ainda não foi escolhido terá um grande desafio pela frente. 
Vai analisar uma enxurrada de emendas que propõem a criação de um novo programa 
de recuperação fiscal (Refis). 

 
Uma delas é sugerida pelo deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR), relator de outro projeto 

que cria novo Refis. Ele propõe que as dívidas tributárias sejam renegociadas com a 
fixação de um percentual sobre a receita para a liquidação do débito. 
 

 



Curitiba tem nova greve parcial de ônibus quatro dias após reajuste da 

passagem 

09/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Paralisação atinge linhas operadas pela empresa Araucária Filial, que atende, 

principalmente, as regiões Leste e Sul de Curitiba 

 
Assembleia decidiu pela paralisação das linhas da empresa Araucária Filial na manhã 

desta quinta. Sindiimoc  
 
Quatro dias após a tarifa de ônibus aumentar de R$ 3,70 para R$ 4,25, Curitiba 

enfrenta nova greve parcial de ônibus. Cerca de 1,2 mil motoristas da empresa 
Araucária Filial decidiram cruzar os braços por causa do atraso no vale-mercado.  

 
Confira as linhas afetadas pela paralisação  
 

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc), o valor devido pela 
empresa é de R$ 500. O indicativo de greve já estava aprovado. Motoristas e 

cobradores só prometem voltar com o dinheiro na conta. 
 
Segundo lista do Sindimoc, dos 21 ônibus operados pela empresa Araucária Filial, nove 

não têm operação compartilhada com outras empresas. Isso significa que nenhuma 
destas nove está operando durante a paralisação dos trabalhadores. São elas: 

Augusta; Campina do Siquera-Batel; Jd. Esplanada; Mossunguê; Nsa; Sra. da Luz; 
Tramontina; V. Marqueto; V. Sandra e V. Verde. 
 

Na capital, são afetadas parcialmente linhas como o expresso Centenário Campo-
Comprido, Interbairros IV, Interbairros V, Inter 2, horário e anti-horário e Detran-

Vicente Machado - que também são operadas paralelamente por outras empresas.  
 
A Araucária Filial atende, principalmente, linhas do Leste e Sul de Curitiba, linhas 

metropolitanas de Araucária, de Contenda e de Campo Largo.  
 

Mercado de carros de luxo sente peso da crise e vendas têm queda de 30% 

09/02/2017 – Fonte: DCI 
 

Depois de sustentar consecutivas altas nas vendas, inclusive nos dois primeiros anos 
de crise mais acentuada do setor automobilístico, o mercado de carros de luxo 

sucumbiu à retração do mercado e registrou queda de quase 30% nos negócios no 
ano passado. O recuo superou o do mercado total de automóveis e comerciais leves, 
que teve redução de 20%. 

 
Em 2014 e 2015, enquanto as vendas totais caíram 7% e 24%, respectivamente, o 

segmento premium teve crescimentos robustos de 18% e de 20%. Há dois anos, foram 
comercializados no País 67,3 mil modelos dessa categoria. 

 
A previsão dos executivos do setor, especialmente das marcas que abriram fábricas 
no País - Audi, BMW, Mercedes-Benz e Land Rover - era atingir vendas anuais de 100 

mil veículos em 2016 e depois manter crescimento gradual. A crise, porém, derrubou 
o volume para 48,6 mil unidades no ano passado, muito próximo ao de 2013, quando 

essas fábricas ainda não operavam no País e o mercado era abastecido com 
importados. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/curitiba-tem-nova-greve-parcial-de-onibus-quatro-dias-apos-reajuste-da-passagem-44rw8xpoke025lfu6e8fy0td3
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/curitiba-tem-nova-greve-parcial-de-onibus-quatro-dias-apos-reajuste-da-passagem-44rw8xpoke025lfu6e8fy0td3
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/aumento-da-passagem-de-onibus-em-curitiba-irrita-passageiros-eeeuuhwk5ehot69yu5b7msjaf
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/confira-a-lista-das-provaveis-linhas-afetadas-pela-greve-parcial-de-onibus-em-curitiba-2p6qy326bc0jz52hh30hqh9lv
http://www.dci.com.br/industria/mercado-de-carros-de-luxo-sente-peso-da-crise-e-vendas-tem-queda-de-30--id605339.html


"De fato a crise chegou um pouco atrasada para nosso segmento, mas no ano passado 
chegou muito forte", diz Jörg Hofmann, que acaba de deixar a presidência da Audi do 
Brasil, após três anos e meio no cargo. "O que aconteceu no Brasil foi uma situação 

única: em três anos o mercado total caiu quase à metade, de 3,6 milhões de veículos, 
em 2013, para 2 milhões, no ano passado". 

 
As quatro fabricantes locais e também líderes do mercado premium venderam 41,4 

mil veículos no ano passado, sendo que as marcas alemãs tiveram desempenho muito 
próximos. 
 

A BMW vendeu 11,8 mil automóveis e utilitários (21% a menos que em 2015). A Audi 
vendeu 11,6 mil (queda de 33%) e a Mercedes, 11,3 mil (queda de 35%). As vendas 

da Land Rover somaram 6,7 mil unidades, recuo de 24%. 
 
Para a economista Cristina Helena Pinto de Mello, pró-reitora de Pesquisa da ESPM, os 

primeiros anos de crise tiveram mais impacto nos empregos, e depois na remuneração. 
Foi essa segunda fase que afetou mais o segmento de luxo, e veio acompanhada 

também da maior queda de confiança dos consumidores. 
 
"O carro é um bem desejado, mas hoje há uma reconfiguração no mercado e muitas 

pessoas estão optando por outros meios de transporte, como o Uber e o táxi." 
 

Supermáquinas 
Modelos de alto luxo, chamados de "super máquinas" também foram impactados pela 
crise. A Ferrari, que em 2013 vendeu 37 unidades de superesportivos que custavam 

acima de R$ 1 milhão, comercializou no ano passado 21 unidades. As vendas da 
Lamborghini saíram de 14 para 4 unidades no mesmo comparativo, enquanto as da 

Maserati baixaram de 21 para 12 unidades. 
 
Bruno Pamplona, consultor especializado no mercado de luxo, credita o baixo 

desempenho no segmento ao câmbio, que encareceu entre 20% a 30% os preços de 
modelos importados, reflexo também da crise econômica que se instalou no País. 

Houve momento, lembra ele, que a cotação do dólar ficou perto de R$ 4.  
 
"O que está ocorrendo hoje é um movimento muito forte no segmento de seminovos", 

diz Pamplona. "O consumidor que fez uma aquisição nos últimos cinco anos, por 
exemplo de uma Ferrari, naturalmente faria a troca por um novo, mas está preferindo 

pegar um seminovo, com um ano de uso". 
 
Na opinião do diretor de vendas da BMW do Brasil, Martin Fritsches, os clientes 

passaram a ficar mais tempo com os produtos, adiando a decisão de compra ou 
esperando por lançamentos. 

 
Fritsches acredita que o segmento premium será o primeiro se recuperar após a 

retomada do mercado. A BMW prevê crescimento de 4% nas vendas totais este ano, 
com uma melhora gradual a partir do segundo semestre. "No entanto, com o cenário 
de hoje não vemos uma retomada mais significativa no curto prazo."  

 

Montadoras recebem US$ 6,5 bi em investimento 

09/02/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
Em ano de severa recessão econômica e profunda queda nas vendas, as montadoras 

instaladas no Brasil receberam o valor recorde de US$ 6,57 bilhões em investimentos 
diretos de suas matrizes no exterior.  

 
A cifra é 45%, ou US$ 2 bilhões, superior aos US$ 4,5 bilhões recebidos em 2015, 
colocando os fabricantes de veículos como o setor do País que mais recebeu 

investimento estrangeiro direto (IED) no ano passado.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25291/montadoras-recebem-us-65-bi-em-investimento


Diversos fatores jogaram este número para cima, como o câmbio favorável aos 
investidores externos, acesso mais restritivo a recursos em moeda local subsidiados 
do BNDES e baixa geração de caixa próprio doméstico devido ao recuo dos negócios, 

em oposição à necessidade de cobrir gastos já contratados, especialmente a 
modernização de fábricas e desenvolvimento de novos motores para atender as metas 

de eficiência energética assumidas pela adesão ao Inovar-Auto.  
 

Na mão inversa, as remessas de lucros oficiais dos fabricantes de veículos instalados 
no Brasil às suas matrizes no exterior bateram recorde negativo, descendo em 2016 
ao nível mais baixo das últimas duas décadas.  

 
Segundo dados contabilizados pelo Banco Central no fim de janeiro, no ano passado 

inteiro as empresas do setor remeteram apenas US$ 86 milhões, 68% menos do que 
o já baixo valor de US$ 271 milhões enviados em 2015 – a cifra é cerca de 650 vezes 
menor do que os dividendos bilionários remetidos no pico recorde de US$ 5,7 bilhões 

em 2011 registrado (veja evolução das remessas no gráfico abaixo).  
 

 
 
As montadoras também remeteram recursos para fora do País de outras maneiras. 

Como forma de investimentos diretos em operações externas (como na Argentina, por 
exemplo), foram aplicados US$ 92 milhões, mas em compensação regressou aos 

cofres brasileiros dessas empresas muito mais dinheiro como retorno de 
investimentos: foram recebidos US$ 330 milhões.  
 

Da mesma forma, de janeiro a dezembro os investimentos diretos devolvidos pelas 
montadoras às suas matrizes somou apenas US$ 10 milhões em 2016, o que em 

contrapartida aos US$ 6,57 bilhões recebidos na mesma modalidade (IED) resulta em 
US$ 6,56 bilhões líquidos ingressados no setor. (veja gráfico abaixo, à esquerda).  

 

 
 

Já os empréstimos intercompanhia das montadoras terminaram 2016 com saldo 
negativo de US$ 714 milhões (veja gráfico acima, à direita), isso porque as empresas 

amortizaram mais dívidas e contraíram menos com suas matrizes nessa modalidade. 
Foram remetidos US$ 5,23 bilhões em pagamentos e recebidos US$ 5,95 bilhões em 
crédito novo. O setor foi o segundo que mais pagou esse tipo de financiamento e o 

quarto que mais recebeu dinheiro por essa via no ano passado. 



Motos têm alta de 7,5% na produção 

09/02/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A produção de motos em janeiro alcançou 81,6 mil unidades, registrando alta de 7,5% 

sobre o mesmo mês de 2016 e de 148,8% no confronto com dezembro, impactado 
por férias coletivas nas fábricas de Manaus. Os números foram divulgados pela 
Abraciclo, associação que reúne as empresas dos setores de motos e bicicletas. 

 
As vendas no atacado (das fábricas às concessionárias) somaram 67,1 mil 

motocicletas em janeiro, alta de 14,2% sobre o mesmo mês de 2016 e de 19,8% sobre 
dezembro. No entanto, essas altas na comparação com janeiro de 2016 devem ser 
vistas com cautela porque naquele período as montadoras e revendas tinham estoques 

elevados. 
 

A baixa média diária de vendas (pouco mais de 3 mil unidades) indica que o momento 
ainda é de preocupação. Segundo a Abraciclo, este foi o pior resultado para o mês 
desde 2003. Desde o segundo semestre de 2016 as médias diárias vêm sendo 

próximas ou inferiores a 3,5 mil unidades, como se esta fosse a nova realidade do 
setor. 

 
A Abraciclo projeta um 2017 muito parecido com o ano passado, com leve alta na 
produção (910 mil unidades, acréscimo de 2,2%) e queda nas vendas no atacado (825 

mil motos, -4,1%). Os emplacamentos devem chegar a 890 mil motos (-1,1%). 
 

Para 2017, a melhor expectativa, embora com pequeno volume, é para as 
exportações, que devem fechar o ano com 93 mil unidades e alta de 66%. Janeiro 
confirmou a tendência de alta e teve 5,8 mil unidades embarcadas, 72,9% a mais que 

o mesmo mês do ano passado.  
 

Tecnologia: Ford mostra segredos do Motor Ecoboost 

09/02/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

A Ford equipa vários modelos de sua linha com os motores da família EcoBoost, um 
novo conceito de turbo. Com muita eficiência energética, a linha adota a chamada 

tecnologia de "downswing", ou seja, com menos cilindrada e mais potência.  
 

Presente no Brasil no Ford Fusion 2.0 EcoBoost e no Ford New Fiesta 1.0 EcoBoost, a 
linha é considerada um marco de inovação.Os novos motores utilizam três tecnologias 
principais para entregar um nível inédito de potência e economia.  

 
O seu funcionamento é controlado por um software exclusivo para otimizar o 

rendimento em qualquer condição de rodagem. Comparado aos motores 
convencionais, o EcoBoost conta com uma estrutura pequena e compacta, 
economizando peso e espaço para aumentar a eficiência.  

 
A primeira tecnologia é a injeção direta de combustível, que permite dosar quantidades 

precisas de combustível diretamente nos cilindros. Feita com eletroinjetores de alta 
pressão com múltiplas injeções por ciclo, elimina o desperdício de combustível nos 
dutos de admissão e garante uma combinação perfeita de alta potência e eficiência. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25292/motos-tem-alta-de-75-na-producao
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=tecnologia-ford-mostra-segredos-motor-ecoboost&secao=economia-negocios-financas


A segunda tecnologia é o turbo, dando uma dose extra de potência para o motor 
quando necessário. Entre outras inovações, ele trabalha com alta pressão e baixa 
inércia em altíssimas rotações, de até 248.000 rpm.  

 
A terceira tecnologia é o duplo comando independente e variável de válvulas, que 

garante a quantidade correta de ar para a queima. Funcionando tanto na admissão 
como no escape, ele otimiza a eficiência do motor sob todas as condições de operação.  

 
Entre outras vantagens, permite a abertura tardia das válvulas de escape para 
melhorar o consumo de combustível e o cruzamento de válvulas para aumentar o 

torque em baixa rotação.  
 

Hitachi e Honda formam joint venture para motores elétricos 

09/02/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

A Hitachi e a Honda vão estabelecer uma joint venture para o desenvolvimento e 
produção de motores para veículos elétricos. O capital previsto é de 5 bilhões de ienes, 

pouco menos de R$ 140 milhões. Ainda sem nome definido, ela começa a atuar em 
julho. 
 

As duas empresas apostam no crescimento da frota de elétricos em razão de medidas 
de conservação ambiental e marcos regulatórios. A sede da joint venture ficará no 

Japão e as operações estão previstas para Estados Unidos e China.  
 
A partir desses dois países a nova companhia expandirá a oferta global de motores 

para suprir a demanda da própria Honda e de outros fabricantes. Paralelamente aos 
trabalhos da nova companhia a Hitachi continuará seus negócios com outras 

montadoras que já utilizam seus motores.  
 
A sistemista japonesa iniciou suas vendas para o segmento de veículos elétricos em 

1999 e desde então fornece para montadoras no Japão e ao redor do mundo. A Honda 
lançou seu primeiro carro híbrido, o Insight, em 1999, e desde aquela época busca 

ampliar sua linha de veículos elétricos.  
 
Com o avanço da produção desses veículos, as grandes empresas do setor começam 

a dar importantes passos nessa direção. Recentemente, a Bosch anunciou uma nova 
divisão dedicada à mobilidade elétrica. 

 

Vendas de usados iniciam ano em alta 

09/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 

 
 
 

 
Em oposição ao mercado de veículos novos, cuja queda ainda não encontrou o fundo 

do poço, as vendas de usados começaram o ano em alta. Em janeiro foram negociados 
827,2 mil carros e utilitários de segunda mão, em crescimento de 16,3% sobre o 
mesmo mês de 2016, contra retração de 4% nas compras de zero-quilômetro. Foram 

quase seis unidades usadas transferidas para cada veículo leve emplacado – há cerca 
de dois anos esse índice girava em torno de três usados para cada novo.  

 
O resultado positivo do mercado de usados em janeiro na comparação anual mostra 
que a esperada recuperação do setor começou pelas compras de veículos de segunda 

mão, que passaram a ser uma opção mais acessível ante os altos preços dos veículos 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25290/hitachi-e-honda-formam-joint-venture-para-motores-eletricos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25293/vendas-de-usados-iniciam-ano-em-alta


novos. Reforça essa tese o fato de que os carros seminovos, com até três anos de uso, 
aumentaram sua participação nas vendas para 34,5%, ou mais de um terço do 
mercado.  

 
Mesmo a queda de 20,3% nas transferências em relação a dezembro é considerada 

normal pelo setor, devido ao desaquecimento natural dos negócios nesta época do 
ano.  

 
“Esse resultado era esperado em função da sazonalidade que normalmente acontece 
entre dezembro e janeiro. Embora ainda seja muito prematuro fazer uma análise de 

como o mercado vai se comportar em 2017, estamos um pouco mais otimistas. A 
economia parece estar se estabilizando e, se não houver novos fatos que possam 

desviar os rumos, poderemos ter um ano um pouco melhor para a comercialização 
dos seminovos e usados”, avalia Ilídio dos Santos, presidente da Fenauto, que reúne 
os revendedores.  

 
No ano passado inteiro, as vendas de veículos leves usados ficaram estáveis, somaram 

10 milhões de unidades, número apenas 0,21% acima do verificado em 2015. Ainda 
assim foi um resultado bem melhor do que a queda de quase 20% do mercado de 
zero-quilômetro. A proporção entre usados e novos foi de 5,2.  

 
CAMINHÕES E ÔNIBUS 

O mercado de veículos comerciais pesados usados também começou o ano em alta na 
comparação com janeiro de 2016. Foram negociados 24,2 mil caminhões de segunda 
mão no mês passado, volume 10,1% acima do verificado um ano atrás, em proporção 

de 8,2 usados transferidos para cada novo vendido.  
 

Em comparação com dezembro houve queda de 20,2%. Em 2016 inteiro 332 mil 
caminhões mudaram de dono, pequeno crescimento de 0,83% sobre 2015.  
 

No segmento de ônibus usados o desempenho foi ainda melhor, em alta de 44,4% 
sobre janeiro de 2016, com 3,66 mil unidades negociadas. A proporção usado/novo 

foi de 5,2. Em relação a dezembro houve recuo das transferências de 12%. Nos 12 
meses do ano passado foram transferidos 40,3 mil ônibus de segunda mão, o que 
significou retração de 4,8%.  

 
MOTOS 

A negociação de motos usadas somou 2,8 milhões de unidades em 2016, em recuo de 
1,6% ante 2015, mas neste início de 2017 o segmento voltou a apontar expansão, de 
11,9% sobre janeiro do ano passado, com 221,9 mil unidades vendidas, ou 3,3 vezes 

mais do que o verificado no mercado de motos novas. Na comparação com dezembro 
houve queda de 21,7%. 

 

Centrais racham em mudança da Previdência 

09/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
As críticas à reforma da Previdência racharam as centrais sindicais.  
 
Enquanto sindicatos vinculados à CUT, mais ligada ao PT, vêm defendendo a 

reprovação total à reforma proposta pelo governo, a União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), liderada por Ricardo Patah, vai brigar por emendas ao texto que está no 

Congresso.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1857087-centrais-racham-em-mudanca-da-previdencia.shtml


Nesta quinta (9), Patah vai apresentar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
propostas alternativas à reforma.  
 

Ele vai sozinho ao encontro, o que ilustra a divisão das centrais sobre o tema.  
 

Sem sindicatos de servidores de vulto em sua base, a central vai apoiar a unificação 
de tratamento entre o funcionalismo e os trabalhadores do setor privado.  

 
Este ponto da reforma é rejeitado por outras centrais, como a Pública.  
 

Uma das propostas mais polêmicas da UGT é a criação de um conselho gestor da 
Previdência, com participação de representantes da sociedade civil.  

 
No documento a ser entregue por Patah, o sindicalista defende que questões hoje 
abordadas na reforma, como as regras de acesso e de idade, sejam discutidas no 

âmbito desse conselho, e não no Congresso.  
 

A central também baterá de frente com a bancada ruralista. Vai insistir quer que as 
exportadoras do agronegócio contribuam para a Previdência –hoje são isentas.  
 

E defende que as desonerações tributárias concedidas às empresas sejam eliminadas.  
 

Setor mais abalado pela crise, indústria ensaia reação 

09/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Pesquisa mostra que há uma combinação de melhor perspectiva com dados 
de produção 

 
 
Começam a surgir os primeiros sinais de que o cenário de crise parou de se deteriorar 
em vários setores da economia, tanto quando se olha a produção da indústria quanto 

a confiança dos empresários. 
 

Um levantamento feito pela consultoria MacroSector com dados da área industrial do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, de 26 setores 
analisados, 12 registraram crescimento na produção em dezembro ante o mesmo mês 

de 2015. É um resultado melhor do que o mês anterior, quando nove setores tinham 
avançado na mesma base de comparação. 

 
Entre os segmentos que se destacaram estão vestuário (23,1%), fabricação de 
equipamentos de informática, eletrônicos e ótica (29%), fabricação de veículos 

automotores, reboques e carrocerias (19,6%), máquinas e equipamentos (12,8%), 
têxtil (12,4%) e madeira (10,2%). 

 
Os números da indústria automobilística confirmam que esse movimento continuou 

em janeiro, quando a produção das montadoras cresceu 17,1% ante o mesmo mês de 
2016, de acordo com a Anfavea. O licenciamento de veículos, que reflete as vendas 
no mercado interno, teve queda menor: tinha recuado 10,3% em dezembro de 2016 

na comparação anual e caiu 5,2% em janeiro de 2017 ante 2016. 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/setor-mais-abalado-pela-crise-industria-ensaia-reacao-5jkjyrliwjsb223xon47j5tbb


“Vários setores da indústria engataram a primeira marcha do crescimento, depois de 
tantos meses de queda”, afirma o economista Fabio Silveira, diretor da consultoria e 
responsável pelo levantamento. Ele observa que a indústria automobilística, 

impulsionada pelas exportações, puxa essa virada. Mas pondera que o movimento não 
pode ser generalizado para outros segmentos. 

 
No caso de têxteis e artigos de vestuário, por exemplo, Silveira diz que há um 

movimento de substituição de importações que, de certa forma, está trazendo 
impactos positivos para a produção. Mas o pano de fundo, na sua opinião, foi a 
expectativa favorável dos agentes econômicos por causa da redução da taxa juros que 

houve desde o último trimestre de 2016. 
 

Em janeiro, a confiança dos empresários da indústria avançou 4,3 pontos e atingiu o 
maior nível desde maio de 2014, período pré-crise, segundo a Sondagem Industrial 
da Fundação Getulio Vargas (FGV). “A alta foi expressiva”, afirma Aloisio Campelo, 

superintendente de Estatística Públicas do Instituto Brasileiro de Economia. 
 

Ele destaca que o corte mais acentuado dos juros feito pelo Banco Central (BC) em 
meados de janeiro aumentou o otimismo dos empresários. É que na prévia do 
indicador, apurada em meados de janeiro, antes de o BC reduzir em 0,75 ponto 

porcentual os juros, o índice de confiança foi menor que o resultado final após o corte 
do juro. 

 
PIB 
Quando se extrapolam os sinais de retomada para o Produto Interno Bruto (PIB), João 

Moraes, economista da consultoria Tendências, diz que o ponto de virada - de um 
resultado negativo para positivo - está próximo e deve ocorrer do último trimestre do 

ano passado para o primeiro deste ano, descontada a sazonalidade. 
 
Apesar do quadro mais favorável, Silveira ressalta que ainda não é possível afirmar 

que a retomada é sustentável. Entre os fatores importantes para sustentar a virada, 
ele aponta as reformas, a redução do desemprego e o equacionamento do elevado 

endividamento de famílias e empresas.  
 

Supremo garante revisão a aposentados de 1988 a 1991 

09/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O STF (Supremo Tribunal Federal) divulgou na segunda-feira (6) uma decisão que 
garante o aumento das aposentadorias, além de uma bolada em atrasados, para os 
aposentados entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, período chamado de 

buraco negro, que tiveram seus benefícios limitados ao teto da Previdência.  
 

A revisão do teto existe porque, em 1998 e em 2003, o governo aumentou o valor 
máximo dos benefícios do INSS. Quem já era aposentado, mas recebeu menos porque 

teve o benefício limitado ao teto, saiu perdendo. O benefício pode ter sido limitado 
quando foi concedido ou quando o aposentado ganhou uma revisão.  
 

O INSS foi obrigado a revisar os benefícios que haviam sido limitados ao teto, mas 
excluiu todos os que tinham se aposentado entre outubro de 1988 e abril de 1991. 

Apesar das diversas decisões judiciais a favor dos segurados, o INSS insistia em tentar 
excluir os aposentados do buraco negro que iam à Justiça para pedir a revisão.  
 

A nova determinação do Supremo confirmou o entendimento do ministro-relator 
Roberto Barroso, garantindo o aumento a todos os segurados que tiverem esse direito.  

A boa notícia é que a decisão tem repercussão geral, o que significa que serve de 
modelo para as outras ações sobre o tema.  
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"O peso desta decisão a favor dos aposentados é enorme e, praticamente, coloca um 
ponto final na discussão", afirma o advogado Murilo Aith, do escritório Aith, Badari e 
Luchin.  

 
O entendimento vale só para ações na Justiça. O INSS não pagará esse aumento 

automaticamente. Ações do buraco negro estão entre as mais vantajosas porque os 
atrasados são bem altos.  

 
Em janeiro, um aposentado recebeu R$ 293 mil. A espera para receber a revisão do 
buraco negro pode ser longa, segundo o advogado Rômulo Saraiva.  

 
"Apesar de a decisão do Supremo ter aplicação nacional, algum juiz pode contrariá-la. 

Mas quando a ação chegar ao Supremo, o direito será assegurado."  
 
CENTRAIS SE REÚNEM PARA NEGOCIAR REFORMA  

As centrais sindicais e o Dieese realizam até esta quarta um seminário para discutir a 
reforma da Previdência Social. O encontro poderá servir como um ensaio para a 

apresentação de uma proposta conjunta dos representantes dos trabalhadores, com o 
objetivo de evitar que o governo imponha a idade mínima de 65 anos quem já é 
segurado do INSS. A Força Sindical, segunda maior organização sindical do país, 

apresentará às demais entidades a contraproposta que apoiará no Congresso.  
 

O texto, em linhas gerais, prevê idade mínima de 60 anos, para homens, e de 58 anos, 
para mulheres. "Mas essa regra só vai valer para quem começar a contribuir a partir 
de 2018", disse o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves. Os já contribuintes 

teriam que pagar um pedágio de 30% do tempo que estiver faltando para a 
aposentadoria após a reforma.  

 
Mas a ideia de modificar as regras para quem já está no mercado de trabalho deverá 
encontrar resistência entre os demais sindicalistas. Para Ricardo Patah, presidente da 

UGT (União Geral dos Trabalhadores), só novos trabalhadores devem ter a idade 
mínima.  

 
Vitória dos aposentados 
Os ministros do Supremo reconheceram a repercussão geral sobre a revisão do teto 

para aposentados do buraco negro  
 

>> Isso quer dizer que todos os processos de aposentados que tiveram seus benefícios 
limitados e que chegarem lá terão os atrasados e o reajuste garantidos  
 

>> Além disso, toda a Justiça deverá seguir o entendimento dos ministros do Supremo  
 

Entenda a revisão 
>> Em 1998 e em 2003, o governo reajustou o valor do teto do INSS acima da inflação  

>> Esse aumento, porém, não foi repassado para quem já estava aposentado e teve 
seu benefício limitado ao teto  
>> Esses aposentados acabaram sendo prejudicados, pois ficaram com um valor 

menor do que poderiam ganhar  
 

Acordo 
>> O pagamento foi feito só depois que o caso chegou ao STF (Supremo Tribunal 
Federal)  

>> Além disso, o INSS só fez essa revisão administrativamente depois que o Ministério 
Público Federal e o Sindicato dos Aposentados foram à Justiça. 

  
Período 
NAS AGÊNCIAS  

Administrativamente, o INSS só fez a revisão para benefícios que foram concedidos 
de 5 de abril de 1991 a 31 de dezembro de 2003  



BURACO NEGRO  
>> Quem se aposentou entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 1991, no 
buraco negro, só consegue a revisão do teto na Justiça  

 
>> Segundo advogados o INSS estava entrando com recursos no Supremo, alegando 

que a decisão dos ministros não mandava pagar a revisão e os atrasados para quem 
se aposentou antes de abril de 1991  

 
No entanto, o entendimento final dos ministros do Supremo é que eles não limitaram, 
em seu julgamento, quais as datas de concessão das aposentadorias que precisariam 

ser revisadas  
 

PARA TER DIREITO  
Os benefícios concedidos antes da lei 8.213/91, no período do buraco negro, só têm 
direito à revisão se foram limitados pelo teto válido na data de sua concessão ou 

quando foram revisados  
 

ATENÇÃO  
>> Só tem direito a essa revisão quem contribuía com o INSS com valores altos  
>> Para quem pagava valores menores não houve a limitação pelo teto  

 
Quando houve o erro 

A limitação ao teto pode ter ocorrido:  
Quando o benefício foi concedido 
Será preciso verificar a carta de concessão da aposentadoria  

 
Quando o benefício foi revisto 

>> Será preciso consultar o demonstrativo de revisão ou o processo administrativo da 
aposentadoria  
 

>> Para os aposentados de 1988 a 1991, a falha ocorreu, na maioria das vezes, 
quando o benefício foi revisado pelo INSS  

 
>> Na época, a revisão do buraco negro foi paga pelo INSS para corrigir falhas na 
correção monetária das contribuições  

 
VEJA UM EXEMPLO  

Um segurado se aposentou em fevereiro de 1991 e recebia R$ 3.061,35  
Com a ação judicial, ele terá o benefício revisado para R$ 5.025,78  
Ele irá receber atrasados no valor de R$ 293 mil  

 

Governo passará a comprar energia no atacado e quer economia de R$ 400 
mi 

09/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo   

 
 

 
 
 

 
 

O governo, que comprava energia no varejo, passará a adquirir eletricidade no 
chamado mercado livre, como grande consumidor, anunciou nesta quarta-feira (8) o 
Ministério do Planejamento.  

 
A estimativa é que a medida reduzirá essa despesa em 20% ao ano, ou cerca de R$ 

400 milhões.  
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Segundo a pasta, a mudança será estruturada no primeiro semestre deste ano e deve 
passar a vigorar efetivamente a partir do segundo semestre para os ministérios e para 
o Palácio do Planalto, sendo estendida em 2018 para a administração indireta (como 

agências e estatais) e órgãos federais pelo Brasil.  
 

"Hoje é como se fôssemos pequenos consumidores individuais", disse o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira.  

 
"A partir da adoção desse modelo, isso mudará."  
 

No ano passado, as despesas de energia e água do governo somaram R$ 2,6 bilhões 
–desse total, R$ 2,2 bilhões são de eletricidade.  

 
QUEDA  
As despesas com custeio administrativo, ou seja, quanto o governo gasta para se 

manter, totalizaram R$ 34,9 bilhões no ano passado, divulgou a pasta nesta quarta-
feira, uma redução real (descontada a inflação) de 2,6% na comparação com 2015.  

 
Os chamados serviços de apoio, compostos por contratações temporárias, locação de 
mão de obra, limpeza, vigilância e apoio administrativo, entre outros, representaram 

42% das despesas, ou R$ 14,9 bilhões, uma queda de 5,8% em relação ao ano 
retrasado.  

 
Material de consumo, como combustíveis, material de expediente e alimentação, entre 
outros, foram o segundo maior item de despesas, com gastos de R$ 4,8 bilhões, ou 

14% do total.  
 

Em terceiro lugar, estão os gastos com comunicação e processamento de dados, com 
R$ 4 bilhões no ano passado, ou 11% no total.  
 

"Essa redução é resultado de uma série de mudanças na forma de contratação de 
temporários, compra de passagens e testes com o novo modelo de transporte de 

servidores", afirmou Oliveira.  
 
"Em 2016 estamos no menor nível de despesas da série histórica, que começa em 

2011."  
 

PASSAGENS E DIÁRIAS  
Os gastos com passagens aéreas, que desde o ano passado deixaram de ser 
compradas no varejo, através de agências de viagens, totalizaram R$ 566,3 milhões, 

uma redução de 20,5% na comparação com o ano retrasado.  
 

Já as diárias de hotel somaram R$ 1,15 bilhão em 2016, um aumento de 17,2% ante 
2015.  

 
"Essa alta é devida basicamente à realização de grandes eventos, como os Jogos 
Olímpicos, e forças-tarefas da Força Nacional em vários Estados, que demandaram 

deslocamento de pessoas e pagameneto de diárias", disse Oliveira.  
 

Cresce aposta na queda dos juros ao longo deste ano 

09/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo   

 
Na esteira da recessão econômica, a inflação de janeiro desacelerou para o menor 
patamar no mês em mais de 30 anos, aumentando as apostas de que o BC vai cortar 

mais fortemente os juros neste ano.  
 

O IPCA (índice oficial de inflação) ficou em 0,38% na comparação com dezembro, a 
menor alta desde 1979.  
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Em janeiro do ano passado, o indicador subiu 1,27%.  
 
No acumulado dos 12 meses encerrados em janeiro, a inflação foi de 5,35%, ante 

6,29% um ano antes.  
 

O indicador veio abaixo também da expectativa dos analistas, que agora preveem que 
a melhora na inflação abrirá espaço para um corte mais forte da taxa de juros (Selic) 

pelo Banco Central.  
 
"Em nossa opinião, as condições econômicas ao longo de 2017, principalmente no que 

tange a atividade econômica e as expectativas inflacionárias para 2018, possibilitarão 
ao BC levar a taxa Selic para 9,25% ao final de 2017", afirmou o economista do banco 

Daycoval Rafael Cardoso, em relatório.  
 
No mercado de juros futuros, em que os investidores buscam proteção contra 

oscilações bruscas dos juros, os contratos negociados para os próximos meses 
também mostram que cresce a aposta de corte maior na taxa básica.  

 
SEQUÊNCIA  
Em janeiro, o Banco Central promoveu o terceiro corte consecutivo da taxa Selic, hoje 

em 13%.  
 

A taxa é a base para a cobrança de juros no país e é um instrumento para o controle 
de inflação.  
 

Na opinião de especialistas, com a desaceleração dos preços, haveria espaço para o 
BC acelerar os cortes.  

 
Antes de a inflação de janeiro ter sido divulgada, a expectativa era de corte de 0,75 
ponto percentual na Selic neste mês (igual ao de janeiro), mas apostas em um ponto 

percentual ganharam força.  
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC se reúne nos próximos dias 21 e 22.  
 
"[O IPCA] confirma as expectativas de que a Selic vai para um dígito em outubro, além 

de acelerar o corte a partir da próxima reunião para 1 ponto", afirmou o economista-
chefe do Banco Fator, José Francisco Gonçalves, que vê a Selic a 9,5% no final do ano.  

 
"A tendência é muito favorável. Os dados indicam números bastante negativos à frente 
e podemos chegar a agosto com a inflação abaixo de 3,5% em 12 meses", disse o 

economista-chefe do Banco ABC Brasil, Luis Otávio Leal, que tem viés de baixa para 
sua projeção de Selic, hoje em 9,75% neste ano.  

 

Taxa de juros no Brasil tem de ser debatida 

09/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo   

  

 

O presidente do BC, Ilan Goldfajn, comanda reunião do Copom 
 

Em sua coluna desta quarta-feira (8) nesta Folha, Elio Gaspari alertou para a patrulha 

que o economista André Lara Resende vem recebendo desde que escreveu o primeiro 
de uma série de dois artigos sobre os juros altos no Brasil.  
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Como aponta Gaspari, o artigo parece tocar em temas interditados no debate nacional. 
Seria a nossa taxa de inflação imune ao tipo de atuação que vem tendo o Banco 
Central? Estaria a taxa de juros alta prejudicando a dinâmica da dívida pública, com 

efeitos contraproducentes? É possível reduzir os juros mais rapidamente sem gerar 
inflação?  

 
Concordando ou não com as respostas oferecidas por André Lara, deveria haver 

consenso de que esses são pontos de extrema relevância para o debate econômico 
brasileiro. "Os piores atalhos são os que flertam com o silêncio", alertou Gaspari, 
lembrando-se de um episódio de obscurantismo econômico da época da ditadura 

militar.  
 

O problema é que o tema em questão, além de ser cercado por interesses vorazes, é 
árido. Correndo o risco de afastar os leitores resistentes ao economês e de tornar-me 
também alvo de patrulha, ressalto alguns pontos interessantes do artigo de André 

Lara.  
 

O economista está certo, por exemplo, ao descartar o crescimento do estoque de 
moeda como determinante fundamental da inflação. Na verdade, desde a crise de 
2008 e a subsequente atuação expansionista dos bancos centrais mundo afora, 

tornou-se quase impossível achar um economista fiel à Teoria Quantitativa da Moeda.  
 

Está mais do que na hora, portanto, de romper com o senso comum tupiniquim de 
que toda inflação vem do excesso de dinheiro em circulação.  
 

Que a fixação de taxas de juros altas pelo Banco Central brasileiro contribui para elevar 
a dívida pública também parece inequívoco, já que boa parte dos nossos títulos 

públicos é indexada à própria taxa Selic.  
 
Isso não quer dizer que essa dinâmica seja responsável pela alta da inflação em 2015, 

como parece sugerir André Lara quando flerta com a Teoria Fiscal do Nível de Preços.  
 

Mas tampouco significa que o Banco Central precisava ter elevado tanto a taxa de 
juros e prejudicado a situação fiscal –e a própria crise econômica– para combater uma 
inflação que era sobretudo de preços administrados e, portanto, quase imune à Selic.  

 
Em outras palavras, a inflação não parece ter sido mais alta em razão dos juros altos, 

como sugeriu o economista, mas tampouco exigia juros tão altos para ser controlada, 
como vociferam seus opositores. O fim dos choques de custos e o desemprego 
crescente eram suficientes, naquele contexto, para levá-la de volta à meta.  

 
Um dos pontos mais interessantes dos artigos do economista é que a taxa de juros no 

Brasil pouco afeta a inflação por meio dos canais tradicionais.  
 

Em outras palavras, pequenas elevações da taxa de juros básica não inibem o crédito 
e os gastos privados o suficiente para controlar a taxa de inflação.  
 

No entanto, a taxa de juros continua funcionando pelo chamado canal de câmbio. 
Reduções drásticas na taxa, ao expulsar investidores estrangeiros, provocam uma alta 

do dólar e do custo com produtos importados, gerando efeitos inflacionários. Essa é 
uma das razões para o fracasso da tentativa de redução rápida da Selic em 2011.  
 

Mas por que o real é das moedas mais voláteis do mundo e temos de pagar um prêmio 
tão alto para mantê-lo estável? Tema para uma próxima coluna, se a patrulha revelada 

por Gaspari permitir.  
 
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-carvalho/2017/01/1853008-banco-central-faz-as-pazes-com-a-realidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-carvalho/2017/01/1853008-banco-central-faz-as-pazes-com-a-realidade.shtml


Receita da mineração cai para menos da metade do valor de 2011 

09/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A receita do setor de mineração no Brasil caiu pelo quinto ano consecutivo em 2016, 
quando o valor de vendas em dólares foi metade do verificado em 2012. Os dados são 

do Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração).  
 

No ano passado, foram US$ 24 bilhões (R$ 75 bilhões na cotação atual), ou 7,7% a 
menos que em 2015.  
 

A última queda foi menos acentuada que a dos anos anteriores (em 2015, caiu 35%).  
O mercado atingiu um patamar que deve ser o padrão durante algum tempo –a 

previsão para 2017 é de uma receita parecida com as dos dois últimos anos.  
 
"As cotações do minério de ferro entre 2011 a 2014 estavam fora da curva, chegaram 

a US$ 150 (R$ 474 no dólar atual)", diz Marcelo Ribeiro Tunes, diretor do Ibram.  
 

O preço médio da tonelada no último mês foi de US$ 80 (R$ 248), de acordo com a 
consultoria Metal Bulletin.  
 

Mudanças na demanda e na oferta explicam o novo patamar, afirma Felipe Beraldi, 
consultor da Tendências.  

 
"Houve acréscimo à produção global. Pelo lado do consumo, a China até melhorou 
recentemente, mas a longo prazo deve desacelerar à medida em que deixar de investir 

em infraestrutura."  
 

Os preços para produzir minérios também baixaram, diz Valdir Farias, diretor-
executivo da Fioito Consultoria.  
 

"Durante o boom, o preço tornou viável até mesmo a produção na própria China, e 
isso afetou a oferta. Agora, só permanecem as empresas realmente competitivas."  

 
O Brasil exportou mais minério durante os anos em que a cotação caiu, o que 
compensou, em parte, a deterioração dos preços.  

 

Brasil quer elevar exportações ao México 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O governo brasileiro se movimenta para aproveitar possíveis oportunidades no 

comércio internacional de commodities, após a chegada de Donald Trump à 
presidência dos Estados Unidos. Um dos alvos é o México, que compra anualmente 

cerca de US$ 30 bilhões em alimentos dos EUA. Segundo o ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, o Brasil está se preparando para exportar carne processada, soja e milho 

ao país.  
 
Com receio de que o fornecimento de alimentos pelos EUA seja prejudicado pela 

discórdia, entre os países em torno do tema da imigração, o México se aproximou do 
Brasil nos últimos meses.  

 
“Na viagem que fiz em janeiro à Europa, havia lá 80 ministros de Estado da Agricultura. 
Falei com 17 deles.  

 
Muitos têm preocupações relacionadas aos EUA”, afirmou Blairo, em entrevista ao 

Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Blairo disse que 
já tinha se encontrado antes com o ministro José Eduardo Calzada, em dezembro, em 
Cancún, quando o mexicano sinalizou interesse em ampliar o diálogo. Eles se 
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encontrarão de novo nos dias 20 e 21, em São Paulo, para debater sobre o 
agronegócio.  
 

De acordo com Blairo, já há representantes do país verificando os frigoríficos 
brasileiros para a compra de carne processada. Uma das vantagens do Brasil, segundo 

o ministro, é que as negociações com o México não partirão do zero. “Já temos há 
alguns anos um protocolo comercial, que nunca evoluiu porque o México não queria. 

Agora, eles querem e precisam. E no comércio, quando dois países querem, as coisas 
andam bem”, afirmou o ministro. 
  

Além da carne processada, os mexicanos estão interessados na soja e no milho 
produzidos no Brasil. Este ano, a safra projetada é de 215,3 milhões de toneladas de 

grãos – um recorde histórico, conforme os números da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). No caso da soja, serão 103,8 milhões de toneladas, outro 
recorde.  

 
“Não sei mais quem os EUA estão incomodando com tanta força. Mas a União Europeia, 

que é um grande parceiro, também está intranquila. O bloco tem um comércio muito 
grande com os EUA. O importante é estar atento”, disse Blairo.  
 

Açúcar e café  
De olho no mercado europeu, o Brasil também fez uma proposta formal à Argentina 

para incluir o açúcar na pauta de produtos do Mercosul. Assim, será possível negociar 
a venda à União Europeia em condições mais vantajosas. O problema é que a 
Argentina, que também é produtora, teme que o açúcar brasileiro, mais competitivo, 

invada suas fronteiras.  
 

Segundo Blairo, foi proposto à Argentina uma blindagem contra o açúcar brasileiro, 
que inclui o estabelecimento de limites para exportação ao país vizinho e taxação de 
35% – a alíquota máxima permitida no Mercosul.  

 
“O que o Brasil quer é o apoio da Argentina, e não o mercado do país”, afirmou. O 

ministro disse ainda que o tema foi colocado na reunião com o presidente argentino, 
Maurício Macri, que esteve no Brasil esta semana.  
 

Além disso, Maggi confirmou que a importação do café do tipo conilon – usado na 
indústria brasileira – deve ser anunciada nesta sexta-feira, 10. Será importado 1 

milhão de sacas de café. 
 

Governo passará a comprar energia no mercado livre, diz ministro do 
Planejamento 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após ter aumento real de 5,6% na conta de energia elétrica e água em 2016, o 

governo federal mudará a forma de comprar eletricidade. O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, anunciou que o governo passará a comprar eletricidade no mercado 
livre – ambiente de compra usado por grandes clientes que podem comparar preços 

entre as diversas geradoras do País.  
 

Segundo o ministro do Planejamento, a medida vai economizar até 20% na conta de 
energia elétrica. Em 2016, a conta de energia e água somou R$ 2,63 bilhões. 
 

“Atualmente, o governo compra energia como se fosse um consumidor individual e 
temos conta na distribuidora. O governo passará a comprar energia no mercado livre” 

disse o ministro.  
 
Dyogo também comentou que o aumento da conta de energia no ano passado foi 

gerado pelo reajuste de tarifas adotado por diversas distribuidoras de energia no País. 
O ministro explicou também que o aumento real de 17,2% nas despesas com diárias 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-passara-a-comprar-energia-no-mercado-livre-diz-ministro-do-planejamento/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-passara-a-comprar-energia-no-mercado-livre-diz-ministro-do-planejamento/


(para R$ 1,13 bilhão no ano passado) é resultado da mobilização para grandes 
eventos, como a Olimpíada e a movimentação da Força Nacional.  
 

“São eventos que demandam o deslocamento de muitas pessoas”, disse, ao comentar 
que esses eventos exigem o pagamento de diárias a servidores. 

 

Recuperação da economia brasileira será longa e lenta, aponta ‘FT’ 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A recuperação econômica brasileira será longa e lenta, de acordo com uma reportagem 

publicada nesta quarta-feira, 8, no site do jornal britânico de economia Financial 
Times. “Os brasileiros estão chegando à conclusão de que a recuperação da profunda 

recessão do país nos últimos dois anos será muito mais lenta do que o esperado”, 
trouxe a publicação.  
 

O FT cita dados da Euromonitor (uma empresa de pesquisa de mercado com sede no 
Reino Unido), que mostram que a despesa média por domicílio caiu 9% entre 2014 e 

2016, ao mesmo tempo em que a criação de emprego se tornou negativa e terminou 
o boom do consumo alimentado pelo crédito. “O rastreamento de volta será longo e 
lento”, resumiu.  

 
A Euromonitor prevê que as despesas das famílias ultrapassem seu nível de 2014 

somente em 2025, em termos ajustados pela inflação. O gasto médio por domicílio foi 
de cerca de R$ 68 mil em 2014 e caiu para R$ 61,8 mil no ano passado. Este ano, 
cairá para cerca de R$ 61,4 mil antes de começar a subir novamente, de acordo com 

a empresa. “Estamos em um período de estabilização (e não de recuperação)”, 
observou a gerente de renda e despesa da Euromonitor, An Hodgson, ao FT.  

 
Uma razão apontada para a recuperação lenta é que ela não será alimentada por 
dívida. “Houve muita conversa sobre a expansão da classe média, sobre pessoas que 

deixam a pobreza por meio de gastos com crédito”, lembrou An. “Mas a renda familiar 
está caindo e as condições de crédito estão se apertando.” Os dados da Euromonitor 

mostram agora “uma mudança de confiança no modelo de crescimento liderado pelo 
consumo”.  
 

A especialista salientou que, desde a crise financeira internacional de 2008/2009, a 
economia brasileira tem sido muito mais dependente do consumo doméstico do que 

muitas outras economias emergentes. A despesa do consumidor como fatia do Produto 
Interno Bruto (PIB) atingiu o pico de 61,8% no ano passado. A Euromonitor espera 
que caia mais de um ponto porcentual este ano e continue a cair no futuro previsível.  

 
O site do FT ressalta que muitas famílias enfrentam um longo período de aperto 

financeiro e apresenta dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
mostrando que o volume de dívidas vencidas em janeiro já diminuiu em relação ao 

pico de setembro do ano passado, mas que continua em níveis historicamente 
elevados. A proporção de famílias que dizem não ter condições de pagar suas dívidas 
também permanece elevada (9,3%), segundo a CNC.  

 
A causa dessa angústia é clara, de acordo com a reportagem: “Depois de anos de 

criação de empregos, o Brasil vem perdendo vagas no setor formal a um ritmo 
alarmante”. Em 2016, mais de 1,1 milhão de empregos foram fechados. “Embora a 
taxa de destruição dos empregos tenha diminuído ao longo do ano passado, a ameaça 

de desemprego será uma ruptura nas despesas por um longo tempo para vir.”  
 

Para o Financial Times, não foi o consumo doméstico que levou o Brasil à recessão e 
tampouco o fará sair de lá. O site cita dados negativos da produção industrial, mas 
traz análises de que os investimentos não podem ser adiados “para sempre”. 
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Inadimplência do consumidor cresce 3,9% em janeiro, revela Boa Vista SCPC 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A inadimplência do consumidor subiu 3,9% em janeiro contra dezembro, com ajuste 
sazonal, segundo os dados da Boa Vista SCPC. Na comparação com o mesmo mês de 

2016, contudo, houve retração (4,7%), assim como no acumulado em 12 meses 
(1,9%).  

 
Por regiões, a maior elevação na margem ocorreu no Centro-Oeste, com alta de 
16,4%. Em sequência, apareceu o Norte (13,0%) e o Nordeste (9,1%). Sul e Sudeste 

apresentaram a mesma variação positiva, de 0,4%.  
 

A Boa Vista cita, em relatório, que espera um cenário de estabilidade na inadimplência 
neste ano. “Com a perspectiva de pouco crescimento da economia e da renda, juros 
menores e inflação controlada, espera-se uma retomada sustentável da demanda de 

crédito, expandindo a renda disponível das famílias”, explica em relatório.  
 

O indicador de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de 
dívidas vencidas e não pagas informados à Boa Vista pelas empresas credoras. Em 
São Paulo, passou-se a usar como referência o número de cartas de notificação 

enviadas aos consumidores em vez dos números de débitos ativos na base do SCPC 
em virtude da Lei Estadual nº 15.659/2015. 

 

‘Economia não sarou, mas parou de doer’, diz presidente da Whirlpool para 

AL 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Depois da queda 10% nas quantidades vendidas de fogões, geladeiras e lavadoras em 
2016, que atingiram o menor nível em seis anos, o mercado de eletrodomésticos da 
linha branca deve se estabilizar este ano, segundo João Carlos Brega, presidente da 

Whirlpool para América Latina, líder no País com as marcas Brastemp e Cônsul. 
  

Tanto em número de funcionários como em volume de estoques, ele diz que a empresa 
está ajustada ao ritmo mais fraco da economia. A prova disso é que a Whirlpool como 
um todo não planeja férias coletivas para o carnaval, como ocorreu nos dois últimos 

anos.  
 

Brega acredita que a economia deve bater no piso neste trimestre e voltará a crescer 
só a partir do segundo semestre de 2018. No momento, ele se diz otimista, mas com 
os pés no chão. “A economia está assim: sarou? Não, mas parou de doer.” A seguir, 

os principais trechos da entrevista.  
 

Como o sr. avalia o momento atual da economia brasileira?  
Não temos dúvida de que a economia como um todo bateu no piso, tocou o chão no 

primeiro trimestre de 2017. Se a economia fosse representada por um ônibus e cada 
setor por um passageiro, eu diria que o ônibus brecou, mas alguns passageiros 
(setores) vão continuar caindo mais. No entanto, como um todo, batemos no piso.  

 
O que deve acontecer daqui para frente?  

Daqui até o segundo semestre de 2018, na nossa opinião, vai parar de piorar. O 
crescimento virá a partir do segundo semestre de 2018.  
 

O governo vai liberar os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e os juros básicos (Selic) foram reduzidos. Isso 

pode puxar o crescimento?  
Não. Isso ratifica que a economia vai parar de piorar. O desemprego, que é uma 
variável muito importante, hoje está muito alto e ainda deve ter uma pequena piora 

antes de se estabilizar. Esses recursos do FGTS, num primeiro momento, serão usados 
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para conter a inadimplência, para pessoa comer e suprir as prioridades. Essa demanda 
dormente por produtos de consumo vai vir quando tiver a recuperação da confiança e 
isso leva tempo.  

 
Mas insisto: o governo está fazendo as coisas certas. Houve reversão nas expectativas 

de inflação, o gasto desenfreado do governo será reduzido, começamos uma discussão 
madura de atualização e modernização da legislação trabalhista e já se fala em 

medidas microeconômicas O governo tem uma série de objetivos que foram atingidos. 
Mas, pela nossa ansiedade, acabamos não vendo esses progressos.  
 

Como foram as vendas em 2016 e neste início de ano?  
O mercado de linha branca caiu 10% em 2016, mas a nossa queda foi menor do que 

10%, nós ganhamos mercado. Não tenho o número fechado de janeiro para falar. Há 
indicações de que este janeiro não foi melhor do que o ano passado, mas também não 
foi um desastre. O ano de 2017 terá crescimento praticamente zero para o mercado 

de linha branca.  
 

A empresa está ajustada para esse menor ritmo da economia?  
Estamos ajustados para o cenário que a gente espera para até 2018. Isso não significa 
que não estejamos atentos ao custo e muito restritivos na contratação. O funcionário 

que sai não é necessariamente reposto. Tínhamos cerca de 22 mil trabalhadores em 
2013 e hoje estamos com 18 mil funcionários. Ao longo desses anos, o ajuste foi feito 

por meio do turnover natural. 
 
Hoje, de forma coletiva, não existe parada planejada da produção no carnaval de 2017. 

Nos últimos dois anos paramos no carnaval. O fato de não darmos férias coletivas 
neste carnaval mostra que estamos com estoques ajustados. Em termos relativos a 

empresa está muito bem: liderança de mercado consolidada e linha de produtos 
atualizada. O que a gente precisa é a parte quantitativa.  
 

O Brasil perdeu participação no faturamento global da empresa?  
Sim. Éramos 30% em 2013 e hoje (2016) somos 17% (As vendas líquidas da 

corporação no mundo somaram US$ 20,7 bilhões entre janeiro e setembro do ano 
passado ante US$ 20,9 bilhões no mesmo período de 2015).  
 

E os investimentos?  
Podemos crescer sem necessidade de investimento em capacidade. Mas não paramos 

de investir em produto e marca, entre 3% e 4% do faturamento. Estamos inaugurando 
a Casa Brastemp, que é um espaço para o consumidor experimentar os produtos.  
 

Esse projeto está olhando para frente. Temos a foto e o filme. A foto hoje não está 
legal. Mas o País continua com 200 milhões de habitantes. O nosso consumidor 

continua lá. Há demanda por reposição e demanda planejada. Com a crise isso foi 
adiado.  

 
A Eletros (associação da indústria de eletroeletrônicos) fala em redução 
permanente do Imposto sobre Produtos Industrializados ( IPI) para a linha 

branca. O sr. Concorda?  
Tudo em relação ao IPI deve ser permanente. O que a Whirlpool pleiteia sempre é a 

redução da carga tributária. Fogão e lava-roupas são bens essenciais. Como se pode 
ter uma alíquota de 10% sobre um bem essencial?  
 

Houve em uma determinada época estímulos pontuais que talvez tenham cumprido o 
seu papel naquele instante.  

 
A lição aprendida pela sociedade e pelo próprio governo é que estímulos pontuais são 
válidos quando a economia está organizada. Estimular o consumo sem estar preparado 

é voo de galinha.  
 



Alimentação fora de casa aumenta 0,69% em janeiro no IPCA, mostra IBGE 

09/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ritmo de aumento nos gastos das famílias com alimentação acelerou na passagem 
de dezembro para janeiro, de 0,08% para 0,35%, dentro do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A alimentação consumida fora de casa passou de alta de 0,33% em 

dezembro para aumento de 0,69% em janeiro.  
 
“Provavelmente foi uma recuperação de preços que estavam represados, como os 

aumentos dos alimentos”, avaliou Eulina Nunes dos Santos, coordenadora de Índices 
de Preços do IBGE.  

 
Já os alimentos para consumo no domicílio saíram de recuo de 0,05% para elevação 
de 0,17% no período.  

 
Houve pressão de itens como cenoura (7,98%), óleo de soja (7,66%), farinha de 

mandioca (5,51%), bolo (3,34%) e hortaliças (3,32%). Na direção oposta, alguns dos 
itens que ajudaram a conter a taxa foram o feijão-carioca (-13,58%), batata-inglesa 
(-8,48%), tomate (-5,83%), feijão-preto (-3,75%) e cerveja (-1,38%).  

 
Os alimentos foram responsáveis por 0,09 ponto porcentual da taxa de 0,38% do IPCA 

em janeiro.  
 
“O que mais pressionou (o IPCA) foi a questão do ônibus urbano e alimentos”, apontou 

Eulina.  
 

Contas de luz  
As contas de luz ficaram 0,60% mais baratas ao consumidor em janeiro, após um 
recuo de 3,70% em dezembro, segundo o IPCA divulgado pelo IBGE.  

 
O recuo de dezembro tinha sido mais acentuado devido ao fim da cobrança do adicional 

de R$ 1,50 referente à bandeira amarela. Em janeiro, a queda foi causada pela redução 
da incidência do PIS/COFINS na maioria das regiões pesquisadas.  
 

Já a taxa de água e esgoto aumentou 0,61% em janeiro, sob impacto de reajustes em 
Campo Grande (com alta de 7,37% na tarifa, devido a reajuste de 8,42% em 3 de 

janeiro) e Rio de Janeiro (alta de 5,12%, graças ao reajuste de 7,13% no dia 1º de 
janeiro).  
 

Como consequência, o grupo Habitação saiu de um recuo de 0,59% em dezembro para 
uma alta de 0,17% em janeiro. 

 

Encontro reúne empresários de Santos para debater crescimento 

09/02/2017 – Fonte: GS Notícias 
 
Fazer crescer o empreendimento e se manter como um bom empresário não são tarefa 

tão fáceis quanto parecem. Para isso, entre outras coisas, é necessário o controle do 
estoque para que evitar prejuízos. 

 
Essa foi uma das cinco dicas que foram apresentadas no 3º Meeting Regional de 
Empresários, realizado na quarta-feira (8), no Mendes Plaza Hotel, na cidade de 

Santos.  
 

O tema "as cinco coisas que o empresário deveria fazer", foi o assunto principal desta 
edição, conduzida pelos palestrantes e consultores do Sebrae, Rafael Barreto e Cesar 
Ossamu. A primeira dica dada foi sobre a importância da definição de metas na 

empresa, uma vez que se não há metas, é impossível saber seus objetivos de negócio.  
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A segunda versou sobre o fluxo de caixa/ DRE, necessário para verificar o lucro e caixa 
da empresa. A terceira abordou o potencial produtivo, o quanto se pode produzir, se 
a produção está correta, ou se não irá faltar ou sobrar algum produto. A quarta dica 

foi sobre controle de estoque: saber se vai sobrar ou faltar produto é fundamental. 
Os melhores 

 
Por fim, a quinta dica é uma analogia sobre o seu melhor funcionário. Caso ele saia da 

empresa, a produção irá cair? Muitos empresários focam apenas nos que não estão 
rendendo e esquecem-se dos melhores, apontam os consultores. 
 

Na abertura do encontro, foi realizado um open network, permitindo a troca de 
contatos e informação entre os participantes. Ao final, foi aberto espaço para 

perguntas.  
 
O evento é promovido pelo Grupo Indicium BNI, multinacio nal presente em mais de 

56 países e cerca de 160 mil empresários e profissionais liberais associados. O 
escritório de Santos reúne cerca de 40 empresários filiados, de diferentes segmentos.  

 
O intuito do grupo é facilitar negócios e criar pontes entre as empresas. "Quanto mais 
empresários entrarem para o nosso time, melhor", incentiva o presidente da filial 

santista, Rafael Cachote. Além dos associados ao grupo BNI, o público-alvo do evento 
são donos de empresas, gerentes comerciais, investidores e profissionais liberais.  

 
Segundo Cachote, a terceira edição do evento reuniu de 120 a 140 participantes. 
 

Judiciário suspende julgamento no Carf 

09/02/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
O funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) começou a ser 
afetado pela decisão da Receita Federal de instituir um bônus de eficiência para os 

auditores fiscais.  
 

Ontem outro julgamento foi suspenso por decisão judicial com base na gratificação. A 
liminar concedida pela 6ª Vara Federal do Distrito Federal beneficia a BM&FBovespa.  
 

A gratificação foi criada pela Medida Provisória nº 765, de 2016, que aumentou salários 
de oito categorias - entre elas a dos auditores fiscais.  

 
No pedido de liminar, a bolsa afirma que o programa de produtividade da Receita 
Federal e o bônus de eficiência colocariam em dúvida a imparcialidade da conduta dos 

auditores fiscais, especialmente na função de julgadores de autuações fiscais.  
 

Na decisão, o juiz federal substituto da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, Eduardo 
Ribeiro de Oliveira, acatou a argumentação do contribuinte.  

 
Afirma que a bonificação poderá incentivar um aumento no número de lançamentos 
de multas tributárias, assim como a manutenção dessas multas nas instâncias 

administrativas julgadoras.  
 

"Verifica-se, à primeira vista, a existência de conflito de interesses que pode malferir 
a imparcialidade exigível dos julgadores", diz o magistrado. Outros casos podem ser 
também suspensos por determinação judicial. Há pelo menos quatro pedidos de 

liminares em tramitação.  
 

Com o retorno dos julgamentos no Carf, em janeiro, advogados questionaram no órgão 
se os representantes da Fazenda, que são auditores fiscais, não estariam impedidos 
de julgar, por terem interesse econômico nas decisões.  
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O Conselho, porém, por meio de portaria, entendeu que não haveria impedimento, o 
que levou um contribuinte a imediatamente buscar o Judiciário e obter uma liminar. 
 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou que vai recorrer no caso 
da bolsa e em outros em que empresas conseguirem liminares semelhantes, segundo 

o procurador-chefe da Coordenadoria do Contencioso Administrativa Tributária 
(Cocat), Moisés de Sousa Carvalho Pereira. Essa não é a primeira vez que o julgamento 

do processo da BM&FBovespa é suspenso.  
 
A análise pela 1ª Turma da Câmara Superior entrou na pauta pela primeira vez em 

agosto de 2016 e retornou em todos os meses seguintes desde então. Ele já foi adiado 
por pedidos de vista, por falta de tempo para o julgamento e também por problemas 

de saúde de advogado e de uma das conselheiras.  
 
Em janeiro, foi adiado em decorrência de mudança na composição da turma. Com a 

alteração de um dos integrantes, o julgamento teve que ser reiniciado. Dois 
conselheiros já haviam votado, favoráveis ao Fisco.  

 
O processo refere-se à operação de fusão da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) 
com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa Holding) em 2008.  

 
A Receita Federal cobra R$ 1,1 bilhão por considerar uso indevido de ágio para reduzir 

Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL. A BM&FBovespa já informou ao mercado que 
trabalha com a probabilidade de perda remota e que, se perder, pretende discutir a 
questão no Judiciário.  

 

Negócios brasileiros captam US$ 5,2 bilhões em janeiro 

09/02/2017 – Fonte: GS Notícias 
 
As companhias brasileiras levantaram US$ 5,2 bilhões em janeiro com a emissão de 

títulos de dívida no mercado externo, conforme pesquisa divulgada ontem pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). 

 
Segundo a entidade, o movimento marcou a retomada do modelo usual das captações 
internacionais, que havia sido interrompido nos últimos dois anos. 

 
Principal emissora de títulos brasileiros no mercado externo, a Petrobras se destacou 

no período, com operações que movimentaram US$ 4 bilhões. Na sequência, Fibria e 
Raízen captaram US$ 700 milhões e US$ 500 milhões, respectivamente.  
 

"O volume total de emissões em janeiro está próximo à média de captações para o 
mês que era observada entre 2012 e 2014.  

 
A demanda pelos ativos e a intenção de outras companhias em acessar o mercado 

internacional ainda neste primeiro trimestre aumentam as expectativas de que o 
resultado de 2017 supere o de 2016, quando as ofertas foram lideradas pelo Tesouro 
e somaram US$ 20,25 bilhões no ano", afirma José Eduardo Laloni, diretor da Anbima, 

em nota. 
 

As captações no segmento doméstico somaram R$ 3,4 bilhões em janeiro e se 
concentraram em títulos de renda fixa e instrumentos de securitização. O volume 
representa queda de 52,5% em comparação ao primeiro mês de 2016, conforme a 

pesquisa. 
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Empresas buscam independência e impulsionam alta de 29% no crediário 

09/02/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

 
O crediário cresceu 29% no ano passado em relação a 2015 e deve alcançar alta de 
35% este ano. Com prazos maiores, juros baratos e alternativa de auto-financiamento, 

lojistas e consumidores optam pelo setor para fugir do endividamento no sistema 
financeiro. 

 
Os dados são da Multicrédito e apontam que o crescimento foi constante ao longo do 
ano passado, chegando à alta de 35% em dezembro de 2016 ante igual mês de 2015. 

De acordo com os executivos entrevistados pelo DCI, a mobilidade da linha de crédito 
e a facilidade de negociação na relação entre lojista e consumidor têm impulsionado 

esse crescimento.  
 
"Enquanto o cartão e os empréstimos bancários têm parcelas e negociações 

engessadas, o crediário coloca atrativos e maior possibilidade de adaptação por ambas 
as partes", explica Milton Goetten de Lima, sócio-fundador da Meu Crediário. 

 
Do lado dos lojistas, a crescente restrição bancária durante a crise limitou os 
financiamentos e fluxo de caixa. 

 
"O empresário começou a buscar alternativas de auto-financiamento e, com o 

crediário, ele consegue não apenas atrair novos consumidores e melhorar as vendas, 
como também minimizar sua dependência do mercado financeiro", identifica Flávio 
Peralta, vice-presidente comercial da Multicrédito em entrevista ao DCI. 

 
Da outra ponta, os consumidores que não conseguem mais empréstimos bancários ou 

limites no cartão de crédito convencional enxergam no crediário a possibilidade de 
alongamento nos prazos, negociação das parcelas e taxas de juros limitadas a 1%.  
 

"O mote dos anúncios não é o valor do produto a ser vendido, mas o quanto e o quando 
o consumidor quer pagar", acrescenta Peralta, e afirma que "o gancho foi a maioria 

do público", desbancarizada e com renda mais baixa. 
 
"Isso impulsionou, intensamente, uma migração do uso do cartão de crédito para o 

crediário das lojas ao longo de 2016", completa o vice-presidente da Multicrédito. 
 

Segundo dados do Banco Central (BC), o cartão de crédito rotativo e parcelado para 
pessoas físicas mostrou recuo de 8,2% em dezembro passado com relação ao 
acumulado de 12 meses e do ano. Para pessoas jurídicas a queda foi de 22,6% na 

mesma comparação. 
 

No viés das pessoas jurídicas, principalmente para os pequenos e médios lojistas, cujo 
ticket médio fica em torno de R$ 350, a flexibilidade das parcelas de acordo com a 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=empresas-buscam-independencia-impulsionam-alta-29&secao=economia-negocios-financas
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capacidade de venda do consumidor e do capital de giro da empresa, também tem 
sido um diferencial para a linha. 
 

"Muitos setores, como ótica, móveis, calçados e confecção, optam pelo crediário, 
exatamente porque perceberam que começam a atrair uma nova leva de clientes para 

a loja e fornece o capital de giro que, por causa da recessão, estava em falta", 
completa Milton Lima.  

 
Ciclo vicioso 
Os executivos, no entanto, ressaltam a probabilidade de aumento de risco. Os altos 

índices de inadimplência no setor de crédito no Brasil, tanto de pessoas físicas como 
de jurídicas, têm impactado fortemente as concessões. 

 
Ainda de acordo com dados do BC, apesar da leve desaceleração dos indicadores no 
último mês de 2016, os calotes das empresas estão em 4,5% no cartão de crédito, 

enquanto o parcelado das pessoas físicas está em 5,2%. "Houve alta expressiva da 
renegociação no crediário porque, apesar da intenção de pagamento, não há 

orçamento", comenta Lima, do Meu Crediário. 
 
O executivo afirma que, nesse quesito, é importante que a renegociação seja feita de 

forma a ser honrada e que, frente ao cenário de retomada gradual para a economia 
do País, o lojista "precisa de atenção".  

 
"Não adianta fazer uma renegociação que o devedor não consiga pagar. O crediário 
sobe, mas o risco também. A tendência de as pessoas deixarem de pagar ainda é 

muito latente no setor e, com receio, o lojista deixa de ceder o crédito e o segmento 
vive um ciclo vicioso até a volta da economia", acrescenta o sócio-fundador. 

 
Para Peralta, porém, apesar dos altos índices de calote, o crediário tende a continuar 
crescendo tanto porque o consumidor começa a pesquisar mais, como pela movimento 

mais forte de "independência bancária" pelas empresas. 
 

"As empresas já estão investindo em tecnologias que evitem isso, e o consumidor está 
mais consciente", avalia.  
 

Ele ainda reforça que, em um primeiro momento pelo menos, isso ainda deve se 
alavancar em 2017. "Com o investimento em inteligência de crédito, as carteiras 

tendem a ficar mais sadias e a projeção é de crescimento em 35% para este ano", 
conclui Peralta. 
 

Recessão profunda parece enfim ter quebrado espinha da inflação 

09/02/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
O IPCA de janeiro confirmou a tendência de queda significativa da inflação, mostrando 

um forte recuo no acumulado em 12 meses. Os preços de serviços estão bem mais 
comportados, assim como os núcleos do indicador, que buscam eliminar ou reduzir a 
influência dos itens mais voláteis.  

 
A recessão cavalar, num ambiente de juros reais elevados, parece de fato ter quebrado 

a espinha da inflação, abrindo espaço para cortes expressivos da Selic nos próximos 
meses. Em 12 meses, o IPCA passou de 6,29% em dezembro para 5,35% em janeiro, 
um tombo considerável.  

 
O IPCA de janeiro, de 0,38%, ficou bem abaixo do 1,27% de janeiro de 2016. Para 

comparar, há um ano o IPCA em 12 meses estava acima de dois dígitos, alta de 
10,71%.  
 

 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=recessao-profunda-parece-enfim-ter-quebrado-espin&secao=economia-negocios-financas


A resistente inflação de serviços está em tendência clara de queda, um ponto 
importante para que o Banco Central (BC) possa continuar a cortar os juros com mais 
força. A variação mensal em janeiro ficou em 0,36%, bem abaixo do 0,65% de 

dezembro e do 0,67% de janeiro do ano passado. Como resultado, o acumulado em 
12 meses caiu de 6,47% para 6,15%. Há um ano, estava em 7,9%.  

 
O comportamento da inflação subjacente de serviços também tem sido favorável em 

12 meses, tendo recuado de 6,27% em dezembro para 5,77% em janeiro nessa base 
de comparação. Essa medida, que exclui os grupos de turismo, serviços domésticos, 
cursos e comunicação, tem como objetivo refletir com mais exatidão a trajetória das 

cotações de serviços.  
 

Em janeiro, o indicador subjacente teve alta de 0,45%, acima do 0,35% registrado 
em dezembro, mas abaixo do 0,92% de janeiro de 2016. A inflação dos núcleos 
também cedeu no acumulado em 12 meses.  

 
A média dos três núcleos acompanhados pelo Goldman Sachs caiu de 6,67% em 

dezembro para 6,17% em janeiro. Já o índice de difusão, que mostra o percentual de 
itens em alta no mês, subiu de 59,8% em dezembro para 63,3% em janeiro.  
 

No entanto, é um número bem menor que os 77,5% de janeiro do ano passado, 
segundo a MCM Consultores Associados. Nesse cenário, cresce a possibilidade de que 

o IPCA fique em 4,5% ou até um pouco abaixo disso neste ano, algo que parecia muito 
difícil há alguns meses. Com isso, o BC deverá ter um caminho relativamente tranquilo 
para reduzir a Selic, levando a taxa para menos de dois dígitos ainda neste ano. 

 

Crise abre janela para o Brasil ter inflação de “primeiro mundo” 

09/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Na semana passada, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, disse que “no longo 

prazo” o país vai caminhar para uma meta de inflação mais baixa, próxima de 
3% ao ano 

 
Daniel Castellano/Gazeta do Povo  

 
O IPCA do mês passado, o mais baixo para janeiro desde o início do Plano Real, 
confirmou a tendência de forte queda da inflação. Em um ano, o índice acumulado em 

12 meses caiu pela metade, de 10,71% para 5,35%, o que aumenta as chances de 
que termine 2017 perto da meta de 4,5% ou até abaixo, algo que não ocorre desde 

2009. 
 
O Brasil continua distante de uma inflação de “primeiro mundo”. Mas a recente 

desaceleração – efeito da recessão e dos juros altos – animou o Banco Central a 
preparar o terreno para que, daqui a alguns anos, os índices de preços baixem para 

níveis mais civilizados. 
 
Na semana passada, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, disse que “no longo prazo” o 

país vai caminhar para uma meta de inflação mais baixa, próxima de 3% ao ano. Se 
for verdade, os juros também tendem a ser menores – e de forma duradoura – lá na 

frente. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/crise-abre-janela-para-o-brasil-ter-inflacao-de-primeiro-mundo-3iiv4nm16lem77gx24d8q4m1z
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasil-podera-ter-meta-de-inflacao-de-3-no-longo-prazo-1fexff5c1o1mwq7kb5wqr4m3g


Muitos economistas concordam que há tempos não havia momento tão propício para 
se pensar em revisão da meta. Ela não muda desde 2005 e deve continuar a mesma 
até 2018, pelo menos. Houve oportunidade semelhante em 2009, mas na época o 

governo investiu no pacote de estímulo à economia que ajudou o país a sair mais 
rápido da crise financeira internacional. 

 
Mas há quem considere a discussão prematura. “A gente acaba de sair de um índice 

de 6,29% no ano passado e de 10,67% no anterior. Devemos primeiro entregar 
inflação na meta, o que não fazemos há muito tempo, e ver como ela vai se comportar 
após a recuperação da atividade econômica”, avalia Leonardo França Costa, 

economista da Rosenberg Associados. 
 

Mais otimista, Salomão Quadros, superintendente adjunto para inflação do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), crê que a evolução do IPCA nos últimos meses e o 
teto para os gastos públicos já autorizam um “descongelamento” da meta de 2019 em 

diante. “Estamos criando condições para que a redução da inflação não seja uma coisa 
acidental, temporária. Não precisa pôr a meta em 3% de uma vez, mas pode começar 

baixando para 4,25% ou 4%”, sugere. 
 
Quadros considera que o Banco Central conseguiu “ancorar” as expectativas, o que 

deve evitar uma alta mais forte de preços quando a economia se recuperar. “Até 
porque não voltaremos ao pleno emprego imediatamente. E nesse meio tempo 

mudanças institucionais como o teto de gastos e a reforma da Previdência terão tempo 
para se consolidar.” 
 

Essas reformas são importantes, segundo ele, porque mudam regras que faziam as 
despesas públicas crescerem mais rápido que a inflação, o que realimentava as altas 

de preços. 
 
A meta para 2019 será definida em junho pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que preside o CMN, deu a entender em suas 
últimas declarações que concorda com uma meta mais baixa no futuro, mas sinalizou 

uma transição suave. Para ele, baixar logo a 3% seria “uma queda um pouco brusca, 
para dizer o mínimo”. 
 

O economista Rafael Gonçalves Cardoso, da Daycoval Investimentos, vê espaço para 
uma meta de 4% em 2019 ou mesmo em 2018. “Estamos com a faca e o queijo na 

mão”, diz. “A inflação está em trajetória de queda e o ritmo fraco da atividade dificulta 
qualquer repasse de custos aos preços. As projeções do próprio Banco Central já 
apontam para um IPCA ligeiramente abaixo de 4% no ano que vem.” 

 
Meta menor não prejudica corte de juros, defende Itaú 

As cinco instituições que mais acertam projeções econômicas – o grupo “top 5” do 
Boletim Focus, do Banco Central – preveem inflação em 4,45% no fim do ano, 

ligeiramente abaixo da meta.  
 
Um bom motivo para acelerar o corte da taxa básica de juros (Selic), mas não para 

reduzir a meta de inflação. A avaliação é de economistas como o ex-presidente do BC 
Gustavo Loyola, que dias atrás declarou que a prioridade agora é fazer a economia 

crescer. 
 
O raciocínio é que, para baixar mais a inflação, seria preciso manter os juros altos por 

mais tempo. O que, por consequência, estenderia a recessão, que já dura quase três 
anos.  

 
“Para levar a inflação a 3%, o Banco Central teria de ser ainda mais duro. O que não 
parece ser o caso, porque nosso principal problema hoje é a atividade econômica, e 

não a meta de inflação”, diz Rafael Gonçalves Cardoso, economista da Daycoval 
Investimentos. 



Mas, para a equipe econômica do banco Itaú, é possível diminuir a meta de inflação 
e, ao mesmo tempo, seguir baixando a taxa Selic – desde outubro, ela recuou de 
14,25% para 13% ao ano. Segundo estudo publicado no início do mês, uma redução 

de 1 ponto porcentual na meta de inflação pode se traduzir numa queda de 0,4 ponto 
no juro básico. 

 
“A meta mais baixa não limita a queda dos juros. Pelo contrário, se houver 

credibilidade perfeita [do Banco Central], isso se traduz em inflação e juros nominais 
mais baixos, ainda que, no curto prazo, os juros reais [já descontada a inflação] 
possam aumentar”, conclui o trabalho assinado pelos economistas Felipe Salles e Julia 

Gottlieb. 
 

Coincidência ou não, quem primeiro sugeriu a redução da meta foi Mario Mesquita, 
que assumiu o cargo de economista-chefe do Itaú no ano passado, substituindo 
justamente o atual presidente do BC, Ilan Goldfajn. 

 
Em artigo publicado em meados de dezembro, Mesquita sugeriu que o Brasil copie o 

exemplo de Israel, que na virada do século aproveitou uma recessão para buscar taxas 
de inflação cada vez mais baixas – hoje a meta do país é de 1% a 3%. 
 

A meta de inflação do Brasil é mais alta que a de países desenvolvidos. E também 
supera a de muitos emergentes.  

Meta de inflação para 2017 (países selecionados), em %: 
 

 
 

Tudo sobre scale-ups: as empresas que mais geram empregos no Brasil 

09/02/2017 – Fonte: Diário do Comércio 
 

O que você sobre scale-ups? Se a sua resposta foi "quase nada", já está na hora de 
saber. Fique por dentro das informações mais importantes sobre as empresas que 
mais geram empregos no Brasil. 

 
Com certeza você já ouviu falar em startups, mas e sobre uma tal de scale-up? O 

termo, pouco conhecido no Brasil, é usado para categorizar algumas organizações que 
ficam dentro do grupo das empresas de alto crescimento — negócios que crescem pelo 
menos 20% ao ano, por três anos consecutivos, em número de funcionários ou receita.  

 
Mas nem toda empresa de alto crescimento é uma scale-up. Algumas diferenças fazem 

com que ela se diferencie das demais e receba a definição de scale-up. 
 
Nós, da Endeavor, acreditamos que um dos fatores que mais influenciam na 

diferenciação de uma scale-up é o modelo de negócio. Ela deve ter um modelo de 
negócio escalável, ou seja, que consiga ganhar tração ao longo dos anos. Em termos 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=tudo_sobre_scale-ups_as_empresas_que_mais_geram_empregos_no_brasil&id=178265


práticos, podemos dizer que são as empresas que conseguem aumentar a sua margem 
de lucro mais do que o número de funcionários. 
 

Dentro das scale-ups também encontramos um perfil empreendedor bem específico: 
o de alto impacto. Diferentemente dos demais empreendedores, esse grupo se 

preocupa com o impacto do seu negócio na sociedade e acredita muito no give back, 
ou seja, retribuir, de alguma forma, a ajuda que recebeu durante a sua jornada 

empreendedora.  
 
A mentoria é uma das formas mais utilizadas por empreendedores, mas também existe 

a possibilidade de investir em novas empresas ou até mesmo ajudar em conselhos. 
Vale lembrar que nem toda scale-up é liderada por um empreendedor de alto impacto. 

 
Mas, voltando um pouco aos números, o Brasil tem cerca de 32 mil scale-ups, menos 
de 1% do total de empresas do país, e apesar disso, elas são responsáveis por quase 

50% dos novos empregos gerados.  
 

É isso mesmo que você leu: menos de 1% das empresas é responsável  por quase 
metade dos novos empregos no país. E os números não param por aí, segundo um 
estudo feito em 2015 pela Endeavor, as scale-ups contratam, em média, 31,3 novos 

funcionários por ano, sendo que a média do restante das empresas é de apenas 0,34. 
 

Depois de saber tudo isso, que tal entender melhor as características, barreiras e 
consquistas dessas empresas? 
 

Um raio X das scale-ups brasileiras 
Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro que scale-ups não são apenas grandes 

empresas. Ao contrário: 92% são pequenas e médias (PMEs). Além disso, as empresas 
de alto crescimento, em média, são mais jovens que as demais empresas, mas isso 
não quer dizer que elas sejam novas. No Brasil elas têm, aproximadamente, 13,9 

anos.  
 

Na prática, é mais comum encontrar empresas com mais de 26 anos de experiência 
(12,46%) do que aquelas que possuem até 5 anos de mercado (12,29%). Em outras 
palavras, empresas como o Facebook, que cresceram de forma muito acelerada 

poucos anos depois da sua criação, são as exceções quando o assunto é scale-up. 
 

Outro grande mito sobre scale-ups é a crença que elas têm maior presença em setores 
high tech. As empresas de alto crescimento estão presentes em todos os setores, do 
varejo à indústria tecnológica, da construção civil aos transportes! E elas também 

estão espalhadas por todo Brasil.  
 

Das 5.000 cidades brasileiras, mais da metade — 2.806, exatamente — são sedes 
dessas empresas que crescem muito, sendo que 60% das scale-ups do país estão 

presentes em cidades com menos de 500 mil habitantes. 
 
Como podemos ver, as scale-ups não nascem somente em grandes cidades. Na 

verdade, algumas das maiores densidades de scale-ups encontram-se, por exemplo, 
em Guarulhos (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE), Duque de Caxias (RJ), Aparecida 

de Goiânia (GO), Camaçari (BA), Ananindeua (PA) e Contagem (MG).  
 
Por mais que estar perto de grandes metrópoles ajude seu negócio, o alto crescimento 

é resultado de vários fatores, desde inovação até a gestão de recursos técnicos e 
financeiros. E, além disso tudo, existe um fator essencial: a ambição. 

 
Uma pesquisa feita pela Endeavor e pelo Datafolha, com quase mil empreendedores, 
identificou, em 2016, que os empreendedores que crescem mais e por mais tempo 

tendem a encarar a crise de forma diferente. A maioria, que não cresce, crê que a 
crise influencia em 60% dos resultados, e a competência da empresa é responsável 



pelos outros 40%. Já os que estão crescendo muito, a taxas que superam 40% ao 
ano, acham o oposto — seus resultados são obtidos majoritariamente pelo esforço da 
companhia. E a visão de futuro do empreendedor tem uma relação direta com o ritmo 

de crescimento de suas empresas. 
 

A maioria dos empreendedores brasileiros (46%) espera que, no futuro, suas 
empresas sejam apenas uma fonte de renda, já os empreendedores de alto 

crescimento planejam que suas empresas sejam as maiores (52%) e melhores dos 
seus setores (84%). Além disso, enquanto a maioria dos empreendedores de alto 
impacto (54,8%) esperava, até o final de 2016, aumentar o número de funcionários, 

o índice entre outras empresas era de apenas 22%. 
 

Os empreendedores de alto crescimento também compartilham mais seus desafios 
com outros empreendedores e mentores. Segundo a pesquisa de Desafios do 
Empreendedor, 61% acreditam que mentores os ajudam muito nos desafios da 

empresa.   
 

Essa mistura de saberes pode fazer com que decisões e estratégias do negócio sejam 
mais assertivas. Além disso, scale-ups têm, em média, o dobro do número de sócios 
(2,32) em comparação com a média geral das empresas brasileiras (1,18). 

 
Os sócios e mentores têm um impacto muito positivo nos negócios, mas, para Cássio 

Spina, eles foram essenciais. Neste artigo, Cássio conta que só obteve sucesso ao abrir 
sua segunda empresa, a qual iria atuar com uma linha de negócio totalmente nova 
para e muito mais complexa, porque contou com a ajuda de mentores e conselheiros. 

 
A experiência impactou tanto a sua vida que, depois de algum tempo, ele tornou-se 

mentor “Depois de todas estas experiências positivas, pela importância que percebi 
dos mentores/conselheiros/advisors e investidores foi que eu acabei me tornando um 
mentor.” 

 
E, se você está à procura de um mentor ou sócio, Cássio também separou algumas 

dicas de como encontrá-los. “Você pode procurar na sua rede de contatos ou usar 
ferramentas como o Linkedin.  
 

Quando encontrar alguém com fit, você deve observar as seguintes características: 
empatia;   experiência — a pessoa deve  ter uma carreira sólida e com resultados 

comprovados, bem como experiência em atuar como mentor; relacionamento — um 
dos grandes valores agregados do mentor é sua rede de contatos; disponibilidade. 
 

Dicas para se tornar uma scale-up 
 

Se você acredita que sua empresa tem potencial para se tornar uma scale-up, as dicas 
abaixo podem ajudar a tornar esse crescimento ainda mais rápido: 

 
1. Um pouco de experiência nunca é demais: trabalhar em grandes organizações ou 
dentro de algum setor específico pode agregar uma experiência muito importante na 

hora de empreender.  
 

Segundo um estudo realizado pela Endeavor Global, 70% dos empreendedores de alto 
crescimento tiveram algum tipo de experiência e afirmaram que o conhecimento 
adquirido ajudou no crescimento do negócio e também na definição da estrutura 

organizacional. 
 

2. Comece pelo que você conhece: por mais que seja tentador procurar pelo mercado 
que mais cresce na hora de começar a empreender, na maioria dos casos essa não é 
a melhor ideia.  

 

http://info.endeavor.org.br/desafiosdosempreendedores
http://info.endeavor.org.br/desafiosdosempreendedores
https://endeavor.org.br/por-que-e-como-conseguir-mentores-para-o-seu-negocio/


O filme Joy, que conta a história de uma mulher que cria um produto com base na sua 
experiência, é um grande exemplo do que estamos falando: comece por algum 
setor/mercado que você já esteja familiarizado e só depois explore novas áreas. Um 

estudo realizado em 2011 apontou que 90% das empresas de alto impacto usaram 
este processo para começar seu negócio. 

  
 3. Não esteja “amarrado” ao seu plano de negócios: por mais que ter um bom plano 

de negócios seja essencial, sua empresa não precisa ficar engessada por ele. Em vez 
de colocar toda sua energia na elaboração do plano, foque no seu modelo de negócio 
e, claro, esteja sempre disposto a revê-lo. 2/3 dos empreendedores de alto impacto 

não tiveram, formalmente, um plano de negócios e pelo menos 45% mudaram o seu 
modelo de negócio pelo menos uma vez. 

 
 4. Encontre sócios e cofundadores em quem você confie: encontrar alguém que 
compre seu sonho pode ser uma tarefa desafiadora, mas se você não tiver ao seu lado 

pessoas em quem confia de olhos fechados, há grandes chances de essa parceria não 
funcionar. 3/4 dos empreendedores de alto impacto se associaram com pessoas com 

quem  já tinham trabalhado anteriormente, o que facilitou bastante no quesito 
confiança. 
  

5. Correr riscos só até a página dois: correr riscos, apostar e sonhar grande são 
características presentes em quase todo empreendedor, mas isso não significa jogar 

tudo para o alto sem se planejar. É sempre importante ser muito estratégico na hora 
de escolher quais riscos você vai correr com o seu negócio. 95% dos empreendedores 
de alto impacto não arriscaram perder seus bens, como casas e apartamento, e 85% 

se planejaram para dar conta das suas demandas básicas por um ano ou mais antes 
de empreender. 

 
 6. Procure fontes de investimento: por mais que o sonho seja seu, isso não quer dizer 
que só você tem que bancá-lo. Procure o dinheiro de outras pessoas! Podem ser 

bancos, familiares, fundos de investimento e por aí vai. 94% dos empreendedores de 
alto impacto procuraram múltiplas formas de financiamento. Se você não sabe ao certo 

por qual caminho seguir, este artigo, com as principais dúvidas dos empreendedores 
sobre acesso a capital, pode ajudar. 
 

 7. Comece pequeno, mas sonhe grande: no começo, foque em fazer sucesso e se 
consolidar localmente, mas nunca deixe de pensar no seu futuro. 80% dos 

empreendedores de alto impacto começaram em escala regional e depois expandiram 
para outros locais. É importante sempre ter em mente um plano de expansão, estudos 
apontam que as empresas internacionalizadas têm mais chances de se tornarem scale-

ups. 
 

Sonhar grande faz muita diferença, um estudo realizado em 2016 deixou claro que a 
percepção dos empreendedores de alto crescimento sobre a crise era totalmente 

oposta a de outras empresas. Enquanto a maioria dos empreendedores gerais 
culpavam a crise pela sua falta de crescimento, as scale-ups procuravam pontos de 
melhoria, pois acreditavam que eram seus próprios gaps que impediam o crescimento.  

 
Neste artigo explicamos mais detalhadamente sobre o assunto. 

 
8. Criar, testar e lançar: tem uma ideia incrível? Então não espere muito para colocá-
la no mercado. A gente sabe que antes de lançar um produto ou serviço é preciso 

testar hipóteses, validar e ouvir o feedback dos consumidores, mas isso nunca pode 
se tornar uma barreira dentro do negócio. Agilidade em lançar produtos, corrigir erros 

e buscar melhorias contínuas são fatores que influenciam seu sucesso. Um estudo da 
Endeavor Global apontou que 80% dos empreendedores de alto impacto lançaram seu 
primeiro produto em 6 meses! 

 

https://endeavor.org.br/8-licoes-aprendemos-joy/
https://endeavor.org.br/sonho-grande-crise/


 9. Pequenos insights podem gerar grandes resultados: inovar nem sempre é criar 
algo do zero. Na verdade, a maioria das inovações é uma adaptação dos produtos e 
serviços que já existem. E quem melhor do que seus clientes para trazer insights do 

que pode ser melhorado? Nunca deixe de ouvir feedbacks dos seus consumidores — 
esse tipo de informação é valiosíssima. 70% dos empreendedores de alto impacto 

apostaram em inovações “pequenas”. 
 

10. Entenda seu fluxo de caixa: não tem jeito, você precisa saber muito bem o que 
entra e o que sai do seu caixa, além de como o dinheiro circula dentro da sua empresa. 
Pode parecer algo chato e muito técnico, mas esse conhecimento faz toda a diferença. 

70% dos empreendedores de alto impacto tinham um conhecimento detalhado e 
profundo sobre seu fluxo de caixa. Se este é um desafio para sua empresa, este artigo 

pode ajudar. 
 
 11. Saiba gerir e engajar pessoas:  ser um bom gestor ajuda não só na hora de vender 

o sonho ao time, mas também a escolher quais as melhores estratégias para cada fase 
do negócio, principalmente nas de crescimento mais acelerado. 73% dos 

empreendedores de alto impacto acreditavam que tinha boas habilidades de gestão; 
em outros empreendedores a taxa era de apenas 29%. 
 

12. Crescer sem perder a essência: existem diversos formas de expandir o seu 
negócio. Independentemente de qual você escolher, tenha sempre em mente o core 

do seu negócio. 57% das scale-ups cresceram expandindo o seu core business e 
sempre focando em ganhar escala. E aqui vale lembrar que se concentrar no seu core 
business não deve ser confundido com não adaptar o seu modelo de negócio às 

necessidades de um mercado específico. 
 

13. Cair e levantar: empreender não é uma tarefa fácil, muitas vezes é preciso ter 
coragem para enfrentar o que vem pela frente. A forma como os empreendedores 
encaram o fracasso também influencia muito nas possibilidades da empresa se tornar 

uma scale-up. A resiliência de que tanto falamos faz com que o empreendedor fique 
mais forte e aprenda com seus erros. 

 
Barreiras de crescimento e desafios 
Apesar de todos os benefícios que as scale-ups trazem e de seu enorme potencial de 

crescimento, elas ainda enfrentam grandes desafios. A pesquisa de Desafios 
Empreendedores 2016 conseguiu mapear os pontos de maior dificuldade das empresas 

de “alto impacto” – empresas que estão dentro do grupo de alto crescimento. 
 
Segundo a pesquisa, ter um bom time é o primeiro passo para que qualquer negócio 

cresça e gere impacto, mas a gestão de pessoas é um grande desafio. Para 
empreendedores de alto impacto, “desenvolver lideranças” é o principal desafio da 

área. Contratar profissionais e formar um time capacitado são o terceiro e quarto 
maiores desafios encontrados em gestão de pessoas. 

 
Além da gestão de pessoas, os desafios de marketing e vendas e acesso a crédito e 
investimentos são os desafios mais preocupantes para empreendedores de alto 

impacto, uma vez que, para quem cresce continuamente, aumentar sua base de 
clientes e obter recursos para a expansão das operações são prioridades que fazem 

sentido. Esses desafios são classificados como sendo o maior desafio da empresa por 
um em cada cinco empreendedores de alto impacto. 
 

Outra grande dor dos empreendedores de alto impacto é a solidão: 45% dizem que se 
sentem sozinhos na gestão das suas empresas. Por mais que 94% das empresas 

discutam seus dilemas e desafios com outros empreendedores, quanto mais a empresa 
cresce, menor é o número de pessoas com que o empreendedor pode contar para 
conversar, com profundidade, e encontrar respostas para seus dilemas. “O topo é 

solitário” é uma expressão que se encaixa aqui. 



Além desses desafios, os empreendedores de alto impacto também enfrentam, no 
Brasil, um ambiente de negócios com muitas barreiras regulatórias e burocracias. De 
acordo com o Doing Business 2017, o Brasil é o país onde se gasta mais tempo com o 

cumprimento das obrigações acessórias.  
 

Enquanto a média da américa latina é de 342,6 horas, no Brasil são 2.038 horas no 
ano. Se você quiser entender mais sobre o assunto, neste artigo, Caio Bonatto, 

fundador da Tecverde, faz uma análise sobre o impacto das leis tributárias no 
ecossistema empreendedor. 
 

E esse número nos chama atenção para outro problema muito comentado pelos 
empreendedores: o custo de conformidade tributária. Em um sistema tributário 

eficiente o contribuinte deve ter facilidade na compreensão das regras fiscais bem 
como no preenchimento das guias e declarações necessárias para o pagamento do 
imposto devido.  

 
Assim, seu tempo e energia podem ser direcionados para atividades que estejam 

relacionadas ao objeto do negócio, como atendimento ao cliente, busca de novos 
contratos, relação com empregados. Infelizmente, a realidade brasileira se mostra um 
pouco mais distante desse modelo. 

 
Para Isaias Coelho, pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais, “a atividade do 

empreendedor brasileiro enfrenta dois sérios obstáculos de natureza tributária. No 
Brasil, cabe ao empreendedor calcular e recolher os tributos, além de interpretar a 
legislação por conta própria.  

 
O contribuinte também não conta com orientação clara e temporânea do fisco e acaba 

tendo que calcular e pagar o imposto assumindo o risco de erro de interpretação. E 
para piorar a situação, o fisco se reserva ao direito de revisar o pagamento nos cinco 
anos seguintes e se encontrar, segundo seu entendimento, qualquer insuficiência 

exigirá o imposto acrescido de multas pesadas e juros.” 
 

A falta de incentivo em mercado de capitais e os juros exorbitantes também são 
grandes barreiras ao crescimento das empresas. Neste artigo, Fábio Knijnik explica 
mais detalhadamente a realidade brasileira de juros, traçando um paralelo entre Brasil 

e Estados Unidos. Para ele, faltam agentes financiadores disponíveis e linhas especiais 
para empresas que estão começando ou em fase de crescimento. Na maioria das 

vezes, é muito difícil encontrar agentes dispostos a correr o risco com o empreendedor. 
 
Além dessas barreiras, no Brasil não se tem acesso a uma educação empreendedora 

que seja estratégica e bem conectada nas escolas e universidades, o que impacta 
diretamente na visão de futuro e ambição dos empreendedores.  

 
Segundo a Pesquisa de Universidades 2016, apenas 10% dos empreendedores 

universitários pretendem ter mais de 25 funcionários em cinco anos. Ou seja, há 
vontade de crescer, mas não há sonho grande e ambição para criarem grandes 
empresas no futuro. 

 
A ambição do empreendedor universitário tem que aumentar de proporção. Esses 

dados só reforçam e agravam uma situação que já havia sido apresentada: na edição 
passada, em 2014, já era possível constatar que pouquíssimos universitários (e 
brasileiros) sonhavam grande: apenas 17,4% pretendiam ter mais de 25 funcionários 

em 5 anos.  
 

Outro sinal da baixa ambição do universitário se mostra na inovação de suas 
empresas, um fator que influencia na probabilidade da empresa se tornar uma scale-
up. 

 

https://endeavor.org.br/leis-tributarias-empreendedorismo/
https://endeavor.org.br/complexidade-tributaria-empreendedor/
https://endeavor.org.br/taxa-de-juros/
https://endeavor.org.br/crescimento/


Cerca de 70% dos produtos ou serviços criados por universitários empreendedores já 
existem no mercado nacional, e 17% também já existem no mercado regional. Mesmo 
entre quem ainda vai abrir uma empresa, os números não se alteram drasticamente: 

63% pretendem criar produtos e serviços já existentes no mercado nacional, e 12% 
já existentes no mercado regional. Ou seja, o universitário brasileiro não possui um 

perfil disruptivo, de alguém que vai modificar o mercado e seu ecossistema. 
 

Do ponto de vista de sugestões de estratégias para empresas de alto crescimento, 
elas devem estar divididas em 3 níveis: empreendedor, empresa e ambiente externo.  
 

Para o empreendedor, o foco deve ser em cultura empreendedora, de forma a 
aumentar a ambição e a resiliência ao fracasso. No nível da empresa, foco em 

melhores práticas gerenciais, abertura para o mercado internacional (exportação e 
operação em outros países), além de fomentar a inovação em produtos e serviços. 
 

Quanto ao ambiente, os desafios são muitos e já conhecidos. Devido ao caráter amplo 
das empresas de alto crescimento, a influência do ambiente externo sobre elas pode 

ocorrer em diferentes temas, como ambiente regulatório, acesso a capital, capital 
humano, entre outros.  
 

Cabe lembrar que a solução de problemas no ambiente pode beneficiar todas as 
empresas brasileiras, não só as scale-ups. Isso reforça a conclusão de que o apoio às 

empresas de alto crescimento pode ocorrer tanto por meio de iniciativas mais amplas 
e que contribuam para outros grupos de empresas.  
 

Por exemplo, nivelar “o campo e as regras do jogo empresarial” – como por meio de 
ações específicas para os empreendedores de scale-ups – como ações de mentorias e 

desenvolvimento de lideranças de alto crescimento. 
 
Apesar de não haver uma ideia única sobre quais seriam as políticas públicas 

necessárias para desenvolver scale-ups e considerando que o alto crescimento é um 
fluxo e que é difícil prever quem vai crescer, quando e por quanto tempo, o objetivo 

das políticas públicas passa a ser dar os recursos e retirar as barreiras para que as 
empresas cresçam de forma sustentável e da forma mais eficiente.  
 

Para o empreendedor isso significa, por exemplo, que os benefícios alcançados com o 
cumprimento das imposições regulatórias devem superar os seus custos. 

 

Justiça nega recurso à CSN na Usiminas 

09/02/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso da CSN, de Benjamin Steinbruch, 

contra o grupo ítalo-argentino Ternium/Techint, apurou o jornal O Estado de S. Paulo.  
 

A CSN exigia o pagamento de “tag along”, que dá a garantia aos sócios minoritários 
dos mesmos direitos ofertados aos controladores no caso de venda ou transferência 
de controle de uma empresa. Em 2011, o grupo Ternium/Techint comprou a 

participação de 26% de Votorantim e Camargo Corrêa na Usiminas, por US$ 2,2 
bilhões, ou R$ 36 por ação.  

 
Na época, a CSN também buscava entrar no bloco de controle da siderúrgica mineira 
e começou a comprar ações da empresa no mercado. Atualmente, a CSN é o maior 

acionista minoritário da Usiminas fora do bloco de controle da siderúrgica. Contudo, 
por decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a CSN terá de 

se desfazer dessa fatia até 2019.  
 
 

 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/justica-nega-recurso-a-csn-na-usiminas-3/


Em dezembro passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se manifestou contra 
o pedido da CSN.  
 

“A decisão da TJ reforça a posição da CVM”, disse uma fonte. Litígio. Três anos depois 
da entrada do grupo Ternium na Usiminas, o novo acionista começou a se desentender 

com o grupo japonês Nippon. A disputa societária tornou-se pública em setembro de 
2014 e se arrasta até hoje. Os dois acionistas travam uma queda de braço para 

comandar a siderúrgica. Procuradas pela reportagem, Ternium, Usiminas e CSN não 
comentam o assunto. 
 

‘A América do Sul é muito maior do que o Mercosul', diz presidente da Fiat 

Chrysler 

09/02/2017 – Fonte: G1 
 
A exportação de carros para países da América do Sul é um dos grandes planos 

estratégicos para 2017 da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), grupo que também vende 
as marcas Jeep e Dodge no Brasil.  

 
A produção de veículos no país voltou ao nível de 2004 e o parque industrial está 
ocioso. Para o presidente da FCA na América Latina, Stefan Ketter, é hora do Brasil 

assumir um protagonismo na região e buscar acordos bilaterais além do Mercosul.  
 

"O Mercosul tem sua validade, mas a América do Sul é muito maior do que o Mercosul. 
Acho que o Brasil poderia tomar um pouco mais de liderança dentro da América do Sul 
e fomentar esses acordos bilaterais", disse Ketter em entrevista ao G1.  

 
O G1 ouviu líderes de grandes empresas brasileiras de diferentes setores sobre os 

impactos da crise no seu negócio e suas perspectivas para a economia brasileira. Veja 
as entrevistas que já foram publicadas: 
 

 1/2 - João Brega, presidente da fabricante de eletrodomésticos Whirlpool 
 2/2 - Claudia Sender, presidente da empresa área Latam 

 3/2 - David Laloum, presidente da agência de publicidade Y&R 
 4/2 - Eduardo Fischer, presidente da incorporadora MRV  
 8/2 - Stefan Ketter, presidente da Fiat Chrysler Automobiles 

 
Ketter é presidente da FCA na América Latina desde novembro de 2015 e acumula o 

cargo de vice-presidente global de Manufatura da empresa. Natural de São Paulo, se 
mudou para a Alemanha para fazer faculdade de engenharia mecânica na Universidade 
Técnica da Munique. Trabalhou como executivo no exterior na BMW, Volkswagen e na 

Fiat.  
 

Somando suas quatro marcas, a FCA é líder no mercado brasileiro. A empresa fez um 
de seus maiores investimentos recentes no Brasil com a construção da fábrica da Jeep 

em Goiana (PE).  
 
As vendas da empresa, no entanto, refletem a crise no mercado e caíram cerca de 

25% em 2016, considerando automóveis e veículos comerciais leves das quatro 
marcas.  

 
Leia a seguir a entrevista de Stefan Ketter:  
 

Qual foi o impacto da crise econômica no seu negócio? 
Ele poderia ter sido muito grande, muito maior. Nós tentamos nos adaptar 

rapidamente à realidade de 2016. Foi a maior crise que nós tivemos. Normalmente é 
um ano de grande destruição de valor, mas conseguimos sobreviver.  
 

 
 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/a-america-do-sul-e-muito-maior-do-que-o-mercosul-diz-presidente-da-fiat-chrysler.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/a-america-do-sul-e-muito-maior-do-que-o-mercosul-diz-presidente-da-fiat-chrysler.ghtml
http://g1.globo.com/carros/noticia/2017/01/producao-de-veiculos-no-brasil-recua-11-em-2016-e-volta-nivel-de-2004.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/na-foto-o-brasil-nao-esta-bem-mas-no-filme-esta-diz-presidente-da-whirlpool-dona-da-brastemp-e-consul.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/passageiros-que-viajarem-sem-bagagem-despachada-vao-ter-sim-reducao-de-preco-diz-presidente-da-latam.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/cenario-exige-criatividade-eficaz-e-que-traga-resultado-aos-negocios-diz-presidente-da-agencia-de-publicidade-yr.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/a-demanda-por-imovel-de-baixa-renda-nao-caiu-diz-presidente-da-mrv.ghtml


 
Os dados do Banco Central mostram que nos últimos anos as montadoras 
receberam mais das matrizes do que remeteram lucros. Hoje a Fiat e a 

indústria como um todo dependem de ajuda externa para serem 
sustentáveis? 

Claro, absolutamente. Quando as coisas vão extremamente bem, nós vimos ciclos 
diferenciados. O Brasil ia bem, a Europa ia mal, então o Brasil tinha uma participação 

maior em termos de lucros em empresas multinacionais. Nesses tempos de crise é 
totalmente o contrário. Ainda bem que os EUA estão indo bem, então logicamente 
existe uma integração mais forte de capitais para o Brasil. Mas, se você olhar o longo 

prazo, dados de 15 a 20 anos, isso é totalmente balanceado.  
 

Como a empresa reagiu à crise? 
Não são medidas drásticas, mas requer muito foco nos detalhes. Você precisa se 
aproximar mais de fornecedores, concessionários, de vendedores.  

 
A FCA foi das poucas montadoras que não fez um lay-off ou aderiu ao 

Programa de Proteção do Emprego (PPE). Por quê? 
Pela nossa flexibilidade. A fábrica de Betim é uma das maiores fábricas do mundo e 
ela é extremamente flexível. Nós fazemos vários modelos no local em vez de fazer em 

fábricas separadas. Por isso, temos muito mais possibilidades de manusear a produção 
e a equipe da forma correta. Esse foi sempre o ponto positivo da Fiat e muito invejado 

no setor.  
 
Vocês chegaram a cortar empregos? 

Não. A gente praticamente não repõe vaga. A gente tem flexibilidade na fábrica e faz 
(o corte de produção) através de férias coletivas. Na fábrica de Pernambuco nós 

lançamos três carros em 18 meses e criamos muitos empregos.  
 
A adesão ao PPE ou lay-off está em estudo na Fiat? 

Não.  
 

Qual foi o nível de ociosidade da fábrica de Betim em 2016?  
Pelo enquadramento que nós fizemos, a ociosidade em termos de mão de obra está 
em torno de 25%. Em temos técnicos, de capacidade instalada, logicamente é em 

torno de 50%.  
 

Qual a sua perspectiva para 2017? 
Nós esperávamos pelo menos o mesmo nível de vendas de dezembro, o que 
significaria uma velocidade de vendas de 2 milhões de carros (neste ano). Mas janeiro 

saiu com uma velocidade inferior e que traz uma projeção de 1,8 milhão de carros. 
Isso nos leva a uma visão mais conservadora para 2017. 

 
Tínhamos pensado em um crescimento de um dígito. Talvez nós tenhamos alguns 

sinais no último trimestre de 2017, mas para efeito de planejamento é melhor manter 
2017 estável. Nós não vemos grandes mudanças no mercado neste ano.  
 

A produção industrial vem caindo. Do que depende a recuperação? 
A crise foi bastante forte em 2016. Eu acho que ainda tem uma inércia que ainda não 

acabou. Essa onda tem que se alastrar pela praia e se amaciar e se isso se estabilizar 
isso volta em algum sentido. Depende muito da confiança e do humor geral. Isso é 
sobre os acertos do governo, mas de fatores como emprego, segurança, a questão 

social.  
 

A visão da Fiat em relação ao Brasil mudou diante desse combo de crise 
política e econômica? 
A nossa empresa sempre viu o Brasil como um mercado de grande potencial e de 

futuro. Não é por causa dessa crise que a gente vai parar de acreditar no Brasil. Nós 
continuamos investindo, seguindo em frente. Logicamente não podemos mais fazer os 



saltos mortais que estávamos prevendo, com todas as perspectivas que tínhamos lá 
atrás de que aqui teríamos um crescimento de 300% a 400%. Muita coisa será mais 
conservadora, mas não vamos parar.  

 
Vocês ganharam mercado no exterior? 

O que todo mundo acha é que só a cotação do dólar imediatamente faz exportar. A 
questão não é só essa, depende de quanto você tem trabalhado os mercados 

anteriormente.  
 
Quando o mercado brasileiro ia muito bem não existia muito interesse em exportar 

porque era melhor usar toda a produção para a atender o mercado nacional. Fora isso, 
o Brasil não tem muitos acordos bilaterais. Nós só temos 10% de participação nas 

riquezas mundiais em acordos bilaterais.  
 
Outros países como Chile abrangem 80% do comercio exterior. O Mercosul tem sua 

validade, mas a América do Sul é muito maior do que o Mercosul. Acho que o Brasil 
poderia tomar um pouco mais de liderança dentro da América do Sul e fomentar esses 

acordos bilaterais. 
  
Existem oportunidades para o carro brasileiro lá fora? 

Sim. Nós fazemos produtos de muito interesse dentro da nossa empresa. Falta 
capacidade em alguns mercados no mundo e podemos participar ativamente da 

exportação de carros, como o Compass e o Renegade.  
 
Fizemos um grande investimento em Pernambuco e temos processos avançados na 

fábrica. Então não tem mais a questão de que o carro brasileiro não seja competitivo 
do ponto de vista qualitativo. Você pode exportar. E isso definitivamente está nos 

nossos planos. É um dos planos mais estratégicos. Mas não teríamos essa discussão 
se não tivessemos feito o investimento que fizemos na fábrica da Jeep em 
Pernambuco.  

 
E o que falta para aumentar a exportação? 

Acordos bilaterais são um fator. Mas também temos que entender melhor esses 
mercados, ter uma estrutura de venda, entender consumidores peruanos e chilenos, 
viver na cidade deles.  

 
O programa Inovar Auto é alvo de um processo na Organização Mundial de 

Comércio. O primeiro relatório da OMC condenou o Brasil e considerou a 
política industrial ilegal. Qual sua visão sobre essa disputa? 
O Inovar 1 trouxe grandes resultados em termos de eficiência energética. Agora a 

forma protetiva logicamente é de discussão. Esse Inovar foi uma coisa temporária e 
sairá de vigência rapidamente.  

 
Portanto a gente precisa preparar o próximo ciclo de forma muito mais sustentável, 

definindo regras sem grandes proteções. Nós precisamos de previsibilidade. O 
importante é construir o futuro de forma correta.  
 

Qual a consequência para a indústria automobilística brasileira de um 
encerramento do Inovar-Auto? Ele está previsto para acabar no fim deste 

ano, mas há discussões para uma segunda fase. 
 
Não saberia dizer se realmente foi só o programa que trouxe essa leva (de 

investimentos). Talvez o setor automotivo teria investido parcialmente de qualquer 
forma. É natural e é necessário que o setor se torne mais eficaz e eficiente em termos 

de emissões.  
 
Acho que é uma obrigação nossa. Todo mundo sabe que a vigência do Inovar acaba 

no fim do ano. Era a regra do jogo e todo mundo tem que se adaptar a essa realidade. 
A questão sobre o futuro é colocar regras claras e previsíveis.  



Comparando a realidade da indústria brasileira com outros países, qual a 
condição do Brasil em competir globalmente? 
A indústria brasileira tem um grave problema de competitividade. Um tema 

fundamental é o nível de industrialização que nós temos. A participação de indústria 
no PIB decresceu bastante.  

 
Nós chegamos em patamares de 1940. É importante reativar esse indicador para no 

mínimo uns 20%. A indústria está em uma situação muito crítica, especialmente a 
parte de fornecimento. Se nós queremos fazer novos carros, se não tivermos aqui as 
tecnologias necessárias vai ser bastante complicado. É importante que a gente 

reindustrialize o setor automotivo o mais rápido possível. 
  

Um dos momentos em que mais se vendeu carro no país foi na época da 
redução do IPI. Hoje essas políticas de subsídio são questionadas e alguns 
chegam a culpa-las pelo déficit fiscal no Brasil. Qual a sua opinião? 

Qualquer incentivo artificial de fomento ele sempre tem efeitos imediatos, mas tem 
consequências drásticas. Você antecipa a demanda e tem que acelerar a indústria para 

arcar com a demanda. Nós não somos apoiadores dessas políticas. Acho que a 
competitividade do mercado tem que resolver.  
 

O que a indústria pode fazer nesse momento de baixa demanda? Ou é só 
esperar a demanda voltar? 

Usar o ano de crise para começar uma grande construção de política industrial, de 
regras claras para colocar nos próximos anos. Hoje discutimos investimentos para 
2019 e 2020. Se nós não temos clareza do que vai acontecer em 2020 fica difícil 

colocar isso aqui para funcionar.  
 

As cidades brasileiras com maior concentração de mão de obra qualificada 

09/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Levantamento da Endeavor mostra quais são os municípios que possuem a 
maior quantidade de pessoas com nível superior completo formadas em 

instituições bem avaliadas pelo Enade 

 

 
 
Ao abrir o negócio próprio, uma das principais dificuldades enfrentadas pelos 
empreendedores é encontrar mão de obra qualificada. Segundo pesquisa da 

consultoria ManpowerGroup, 43% dos empresários brasileiros têm problemas quando 
vão tentar preencher uma vaga para a sua empresa, especialmente para cargos 

técnicos e de gestão e nas áreas de engenharia, tecnologia da informação e finanças. 
 
A falta de profissionais qualificados afeta as empresas de diferentes formas. Os 

entrevistados pela consultoria afirmam que as consequências mais comuns são baixa 
produtividade, falta de criatividade e pouca proatividade. Com isso, sobra para os 

clientes, que acabam sendo atendidos de maneira insatisfatória. 
 
Apesar de ser um problema global, é possível encontrar algumas cidades que oferecem 

maior proporção de pessoas com ensino superior completo e cursado em instituições 
de ensino que oferecem graduações com alto índice de avaliação. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/as-cidades-brasileiras-com-maior-concentracao-de-mao-de-obra-qualificada-5h85xqq016ipkhcgcnxljejs7


Levantamento feito pela Endeavor, organização de apoio ao empreendedorismo 
inovador, com 32 cidades brasileiras mostra que alguns municípios têm maior 
concentração de mão de obra qualificada. É o caso de Florianópolis, capital de Santa 

Catarina, que lidera o ranking. 
 

A cidade catarinense tem 28,4% da população adulta com, pelo menos, ensino 
superior completo e, dentre os que possuem nível superior, 53% foram formados em 

cursos com notas quatro ou cinco do Enade, as maiores avaliações possíveis. Uma das 
explicações, segundo a Endeavor, estaria na concentração de universidades com 
quadro docente formado por, predominantemente, mestres e doutores. 

 
Em média, as 31 cidades pesquisadas têm apenas 15,9% dos adultos com, no mínimo, 

nível superior e, dentre os concluintes, só 21,3% que terminaram a graduação em 
cursos com as maiores notas do Enade.  
 

Confira abaixo quais são as dez cidades que se destacam por oferecer mão de obra 
qualificada. A lista completa está disponível no site da Endeavor, na pesquisa Índice 

de Cidades Empreendedores de 2016.  
 

 
As cidades brasileiras com maior concentração de mão de obra qualificada 

Presidente da Audi no Brasil assumirá cargo global 

09/02/2017 – Fonte: Exame 
 

Alemão Jörg Hofmann volta para a Alemanha para assumir o comando da área 
de vendas globais da Volkswagen 

 
Audi: Johannes Roscheck será o novo presidente da marca no Brasil (Marco de 

Bari/Quatro Rodas) 
 

O alemão Jörg Hofmann, de 50 anos, presidente da Audi do Brasil há três anos e meio, 
volta para a Alemanha para assumir, em 1.º de março, o comando da área de vendas 
globais da marca do grupo Volkswagen. 

 

https://endeavor.org.br/indice-cidades-empreendedoras-2016/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/as-cidades-brasileiras-com-maior-concentracao-de-mao-de-obra-qualificada-5h85xqq016ipkhcgcnxljejs7
http://exame.abril.com.br/negocios/presidente-da-audi-no-brasil-assumira-cargo-global/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/audi


Em seu lugar ficará o austríaco Johannes Roscheck. Na última sexta-feira, 3, horas 
antes de embarcar para a Alemanha, Hofmann recebeu o jornal O Estado de S. Paulo 
em seu escritório, em São Paulo. 

 
Ele disse que assumiu a filial brasileira durante os anos mais difíceis para a indústria 

automobilística. Para este ano, Hofmann prevê uma melhora de 3% a 4% nas vendas 
totais. Para 2018, espera resultados “um pouco melhores”. 

 

Brasil e Paraguai devem aumentar integração para fortalecer 

competitividade industrial, diz Campagnolo 

09/02/2017 – Fonte: FIEP 
 

Presidente da Fiep participou, nesta terça (7), da inauguração da planta da fabricante 
de brinquedos Estrela, em Hernandarias, próximo à fronteira com o Paraná 
 

 
O presidente paraguaio Horacio Cartes, os presidentes das Federações das Indústrias 

do Paraná, Edson Campagnolo, e do Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, e o ministro 
Gustavo Leite, durante inauguração em Hernandarias 
 

O presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, 
destacou, nesta terça-feira (7), que a maior integração entre as cadeias produtivas do 

Brasil e do Paraguai é oportunidade para aumentar a competitividade do setor 
industrial dos dois países.  
 

Campagnolo participou da inauguração da planta industrial da fabricante brasileira de 
brinquedos Estrela, em Hernandarias, cidade paraguaia a cerca de 20 quilômetros de 

Foz do Iguaçu. A solenidade teve as presenças do presidente do Paraguai, Horacio 
Cartes, e do ministro de Indústria e Comércio do país, Gustavo Leite. 

 
“A inauguração desta fábrica reforça a importância da cooperação do Brasil e do Paraná 
com o Paraguai. É uma empresa que está com dificuldades devido à questão tributária 

no Brasil, e é esse tipo de oportunidade que as empresas brasileiras têm que 
aproveitar”, disse o presidente da Fiep, referindo-se à vantagem competitiva oferecida 

às indústrias pela baixa carga tributária do país vizinho. 
 
Pelo chamado Regime de Maquila, empresas que se instalam no Paraguai podem 

importar matérias primas e insumos com suspensão de impostos e, na hora de vender 
o produto acabado para o exterior – o que inclui o Brasil –, pagam imposto único de 

1% sobre o valor agregado à mercadoria.  
 
Além disso, fatores como menores custos trabalhistas e da energia elétrica, entre 

outros, também têm atraído ao país empresas brasileiras que enfrentam dificuldades 
para seguir produzindo. 

 
Uma das mais tradicionais fabricantes de brinquedos do Brasil, a Estrela decidiu 
instalar a nova unidade em Hernandarias para substituir o fornecimento de alguns de 

seus produtos, que eram importados da China. A empresa afirma que a inauguração 
da nova fábrica não vai afetar os 2 mil empregos que gera em suas três unidades 

ainda mantidas em território brasileiro. 
 
 

http://www.agenciafiep.com.br/noticia/brasil-e-paraguai-devem-aumentar-integracao-para-fortalecer-competitividade-industrial-diz-campagnolo/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/brasil-e-paraguai-devem-aumentar-integracao-para-fortalecer-competitividade-industrial-diz-campagnolo/
http://www.agenciafiep.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Estrela_Paraguai.jpg


O ministro Gustavo Leite também defendeu uma maior integração entre os dois países 
como forma de proteção contra a concorrência da indústria de outras partes do mundo.  
 

“Temos que caprichar ainda mais nessa integração virtuosa de cadeias produtivas”, 
disse. “Os chineses e indianos não perguntam, eles entram em nossos mercados. 

Temos que defender nossos mercados com competitividade e temos que sair para o 
mundo para vender mais”, completou. 

 
Segundo Leite, a intenção do Paraguai não é prejudicar a economia brasileira, mas 
sim crescer em conjunto. “Estamos aguardando a liderança do Brasil e estamos muito 

contentes que o país finalmente aparenta que está começando a sair da crise. Nós 
sempre falamos que se o Brasil crescer a 3%, o Paraguai ia crescer a 7% ou 8%. 

Então, nós torcemos pelo desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente do 
nosso vizinho Paraná”, declarou Leite. 
 

Metas da JT para 2017 incluem celeridade processual e desjudicialização de 

conflito 

09/02/2017 – Fonte: Relações do Trabalho 
 

 
 
Tribunais de diferentes ramos do Judiciário se comprometeram a cumprir este ano 

metas nacionais e específicas para dar celeridade à tramitação processual, evitar a 
formação de estoques, enfrentar grandes gargalos na Justiça e incentivar a 
desjudicialização de conflitos. As metas nacionais de 2017 foram anunciadas em 

dezembro de 2016, no 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. 
 

Na Justiça do Trabalho, um dos compromissos é que o Tribunal Superior do Trabalho 
e os Tribunais Regionais do Trabalho reduzam em 2,5% e 2%, respectivamente, o 
acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior. Outro compromisso é 

julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 
ano corrente.  

 
Além disso, a Justiça do Trabalho se comprometeu a julgar os processos mais antigos. 
Para isso, o TST deve identificar e julgar 100% dos processos distribuídos até 

dezembro de 2013 e 90% dos processos distribuídos até dezembro de 2014. Já os 
TRTs deverão julgar 90% dos processos que foram distribuídos até o fim de 2015.  

 
A Justiça do Trabalho também renovou o compromisso de aumentar o número de 
casos solucionados por meio da conciliação. Mais do que dar cumprimento ao novo 

Código de Processo Civil (CPC), que prevê a obrigatoriedade da audiência de 
conciliação na fase inicial do processo, a meta procura impulsionar a desjudicialização 

de conflitos. 
 

Impulsionar processos em fase de execução também está no rol das medidas a serem 
cumpridas por todos os tribunais. Na Justiça do Trabalho, a meta é baixar 90% do 
total de casos novos de execução do ano corrente. 

 
 

 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/metas-da-jt-para-2017-incluem-celeridade-processual-e-desjudicializacao-de-conflito?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/metas-da-jt-para-2017-incluem-celeridade-processual-e-desjudicializacao-de-conflito?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/image/journal/article?img_id=24141865&t=1486562019687


Também foi mantida a meta que prioriza o julgamento de ações coletivas, que afetam 
a vida de um grupo maior de pessoas e a priorização do julgamento de processos dos 
maiores litigantes e dos recursos repetitivos, que tem por objetivo enfrentar demandas 

de massa que chegam ao Judiciário. 
 

Metas específicas  
No TST, as metas específicas compreendem a redução do tempo médio de tramitação 

(entre o andamento inicial e a baixa do processo) para 410 dias, e elevar a satisfação 
dos clientes com os serviços prestados por meio de aplicação de pesquisa de 
satisfação. 

 
Já em relação aos Tribunais Regionais e juízes do trabalho, as metas incluem a redução 

do prazo médio, em relação ao ano base 2016 em: 
 
2% - para TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 200 dias;  

4% - para TRTs que contabilizaram o prazo médio de 201 a 300 dias;  
9% - para TRTs que contabilizaram o prazo médio acima de 300 dias.  

 
Confira todas as metas aprovadas: 
Metas Nacionais aprovadas 

Metas Específicas aprovadas 
 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/12/836582f936b369384260e92a09b1a9ad.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/12/6bc05f057ff87c6a904d850626682c16.pdf

