
 

 

27 DE MARÇO DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSOS DE ABRIL NO  SINDIMETAL/PR 

 CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE COMEÇA EM 17 DE ABRIL NO PARANÁ 

 INFORMATIVO CNI NOVIDADES LEGISLATIVAS 

 ARTIGO: TERCEIRIZAÇÃO TIRA UM DOS OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DO 

BRASIL 

 AGENDA DA INDÚSTRIA AVANÇA, MAS CNI SUGERE URGÊNCIA NA APROVAÇÃO DAS 

REFORMAS  

 VÍDEO: VEJA NO MINUTO DA INDÚSTRIA QUE A REGULAMENTAÇÃO DA 

TERCEIRIZAÇÃO DÁ SEGURANÇA A EMPRESAS E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 

 Lei da terceirização vai precarizar trabalho, diz presidente do TRT-2 

 TERCEIRIZAÇÃO NÃO DEVE EVITAR AÇÕES NA JUSTIÇA 

 TEMER PREFERE TERCEIRIZAÇÃO DO SENADO 

 ACORDO ENTRE MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA AUMENTA ACESSO DO BRASIL A 

MERCADOS COM BARREIRAS REDUZIDAS, DIZ CNI 

 MELHORA FAZ EMPRESAS PENSAREM EM MIGRAR DE SEGMENTO 

 HÁ PERCEPÇÃO NO MUNDO DE QUE DESDE A CRISE 2008-2009 HOUVE 

ESTAGNAÇÃO, DIZ ILAN 

 CRISE FOI ‘BÊNÇÃO DISFARÇADA’ PARA O PAÍS, DIZ PROFESSOR EX-BANCO 

MUNDIAL E FMI 

 INDICADORES TRARÃO RAIO X DA ECONOMIA 

 MERCADO FINANCEIRO REDUZ DE 4,15% PARA 4,12% PROJEÇÃO PARA A 

INFLAÇÃO 

 S&P; E FITCH DEVEM MANTER PERSPECTIVA NEGATIVA DO PAÍS 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2017 CAI DE R$ 3,29 PARA R$ 3,28 

 IPCA para 2017 cai de 4,15% para 4,12%, aponta Focus 

 ALTA DO PIB DE 2017 PROJETADA PELO FOCUS CAI DE 0,48% PARA 0,47% 

 ARTIGO: FALTA PRODUTIVIDADE NO COMÉRCIO BRASILEIRO 
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 A AUTOMAÇÃO CRIOU UM NOVO PROBLEMA NO TRABALHO: É PRECISO VENCER OS 

ROBÔS 

 ARTIGO: AUTONOMIA DE OBJETOS CONECTADOS PODE LEVAR A REVOLTA CONTRA 

MÁQUINAS 

 MUNDO VIVE FASE ANTIGLOBALIZAÇÃO, AFIRMA PESQUISADOR DA COLUMBIA 

UNIVERSITY 

 GERAÇÃO VALORIZA MAIOR FLEXIBILIDADE NO EMPREGO 

 JOVENS AGORA BUSCAM ESTABILIDADE NO TRABALHO 

 PREVIDÊNCIAS DE 22 ESTADOS E DO DF OPERAM NO VERMELHO, APONTA PESQUISA 

 MAIS GRUPOS TENTAM FUGIR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 PERDA COM GATOS NA REDE ELÉTRICA CHEGA A R$ 8 BI 

 TERNIUM USA FÓRMULA DE NIPPON PARA DERRUBAR PRESIDENTE 

 SEU JEITO DE PENSAR INFLUENCIA SEU SUCESSO NO TRABALHO OU NOS NEGÓCIOS? 

 IBAMA CONFIRMA MULTA DE R$ 50 MILHÕES À VOLKSWAGEN 

 MERCEDES-BENZ MODERNIZA CABINE DOS CAMINHÕES 

 PRIMEIRO TRIMESTRE ESFRIA EXPECTATIVA PARA CAMINHÕES 

 MAN LATIN AMERICA EXPORTA 70 VOLKSBUS 

 BMW 430I CABRIO SPORT PASSA POR RECALL 

 ANGLO AMERICAN VAI INVESTIR R$ 1 BILHÃO EM MINAS GERAIS 

 MÁQUINAS PARA PLÁSTICO: SETOR ESPERA RETORNAR JÁ AOS NÍVEIS DE 2013 

 EXPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS CRESCE NO 1º BIMESTRE 

 TERMOMECANICA INVESTE EM FÁBRICA EM MANAUS 
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CÂMBIO 

EM 27/03/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,120 3,121 

Euro 3,395 3,396 
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Cursos de Abril no SINDIMETAL/PR 

27/03/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 

 
 

 

Campanha de vacinação contra a gripe começa em 17 de abril no Paraná 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
 
A Secretaria Estadual da Saúde reuniu-se com a Comissão de Infectologia para discutir 

as estratégias adotadas na vacinação contra a gripe no Paraná em 2017. O início da 
campanha foi marcado para 17 de abril nos 399 municípios do Estado e vai até 19 de 

maio. 
 
“Os paranaenses terão mais de um mês para buscar uma unidade de saúde e se 

imunizar contra a Influenza. Nosso público-alvo passa de 3 milhões de pessoas e a 
meta é vacinar, no mínimo, 90% delas”, disse o secretário de Estado da Saúde, Michele 

Caputo Neto. 
 
A mobilização nacional, também conhecida como Dia D, vai acontecer em 6 de maio. 

Nesta data, as unidades de saúde ficarão abertas durante todo o dia para vacinar a 
população que pertence aos grupos da campanha. 

 
“A vacina tem o objetivo de proteger principalmente pessoas que têm maior risco de 
desenvolver a forma grave da doença. Deste modo, podemos reduzir também o 
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número de mortes por gripe”, explica a chefe do Centro estadual de Epidemiologia, 
Júlia Cordellini. 
 

O público-alvo inclui pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a quatro 
anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde, 

indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e 
funcionários do sistema prisional. 

 
Para 2017, o Ministério da Saúde também incluiu para a vacinação os professores do 
ensino regular e superior de escolas públicas e privadas. No Paraná, esse público é 

estimado em 144 mil profissionais, totalizando 3,1 milhões de pessoas para receber a 
vacina no Estado em 2017. 

 
Reunião 
A reunião também discutiu questões sobre as vacinas da dengue e da febre amarela. 

A comissão, coordenada pela Secretaria da Saúde, reúne representantes de 
sociedades profissionais, conselhos de classe e instituições ligadas à área de 

infectologia. Mensalmente, o grupo discute estratégias para prevenção, controle e 
tratamento de doenças infecciosas. 
 

Informativo CNI - Novidades Legislativas 

27/03/2017 – Fonte: CNI 

 
A CNI divulga a edição do Informativo Novidades Legislativas. Dentre as notícias desta 
edição está: 

 
No último dia 23/03/2017, o Senado Federal aprovou o Acordo de Ampliação 

Econômico-Comercial entre o Brasil e o Peru (Projeto de Decreto Legislativo nº 
PDS 37/2017).  O acordo vai agora para promulgação na Presidência da República. 
 

 

ARTIGO: Terceirização tira um dos obstáculos ao desenvolvimento do Brasil 

27/03/2017 – Fonte: CNI 
 
Aprovação do projeto na Câmara foi excelente notícia. Ainda faltam outras 

medidas, como a reforma previdenciária. Leia no texto do presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade 

 

 
 
A aprovação do projeto que regulamenta a terceirização é uma excelente notícia para 
o país. Ao mesmo tempo em que é decisiva para dar segurança jurídica com proteção 

para empresas e trabalhadores, representa um ganho de competitividade para o setor 
produtivo brasileiro, especialmente as indústrias. Trata-se de um avanço legislativo 
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importante, que preserva a livre-iniciativa e contribui para o aumento do nível do 
emprego e para a retomada do crescimento econômico. 
 

A terceirização deve ser desmistificada. Em sua essência, ela é uma forma de 
organização da produção, em que empresas contratam outras empresas para prestar 

serviços especializados. Assim, as contratantes podem se concentrar nos estágios 
estratégicos de seu negócio, transferindo fases produtivas para contratadas com maior 

conhecimento do assunto. Não se trata de fraude trabalhista ou precarização do 
trabalho. 
 

O resultado são ganhos de eficiência e de produtividade, com impulso para a 
economia. Nenhum direito dos trabalhadores é retirado. Ao contrário, o terceirizado, 

assim como os demais trabalhadores formais, tem carteira de trabalho, férias, 13º 
salário e todos os direitos previstos em lei. 
 

Esse tipo de gestão da produção, extremamente necessária e adequada aos tempos 
atuais, de crescente especialização, é uma realidade no mundo inteiro, em todas as 

cadeias produtivas. A ausência de uma regulamentação no Brasil deixava empresas e 
trabalhadores submetidos a uma indesejável insegurança jurídica, que dificulta 
investimentos e, em consequência, colocava o país na contramão das oportunidades 

da economia globalizada. Tudo isso acabará após a esperada sanção presidencial ao 
projeto. 

 
De forma apropriada, a proposta aprovada na Câmara dos Deputados, que já havia 
passado pelo Senado, definiu que qualquer atividade numa empresa pode ser 

terceirizada, sem a distinção entre atividades fim e meio. Isso dá mais liberdade à 
produção e permite impulsionar o trabalho em redes, em que diferentes empresas 

compõem, com bens ou serviços, etapas da cadeia produtiva.  
 
Essa aliança estratégica certamente pode incentivar nossa economia e a geração de 

empregos neste momento de recessão. O projeto, também corretamente, definiu, 
como regra, a responsabilidade subsidiária da contratante em relação às obrigações 

trabalhistas das contratadas, dando força de lei ao que estava em jurisprudência da 
Justiça do Trabalho. 
 

A aprovação da terceirização é um primeiro passo na modernização da arcaica 
legislação trabalhista brasileira, que emperra o crescimento da economia. Mas precisa 

ser complementada por outras medidas, como a valorização da negociação coletiva, 
principal ponto de uma minirreforma das leis trabalhistas. Também precisamos de 
outras reformas, como a previdenciária e a tributária, para retirar obstáculos ao 

desenvolvimento. Estamos no caminho certo. 
 

Agenda da indústria avança, mas CNI sugere urgência na aprovação das 

reformas  

27/03/2017 – Fonte: CNI 
 
Das 36 medidas sugeridas em 2016 a Michel Temer, quatro foram 

implementadas, 20 estão em andamento e12 permanecem paradas. Grande 
parte das propostas foi incluída na Agenda Legislativa da Indústria 2017 

 

 
A agenda proposta pela indústria para o país sair da crise teve importantes avanços 

desde maio do ano passado. Quatro das 36 medidas apresentadas pela Confederação 
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Nacional da Indústria (CNI) ao presidente Michel Temer, em abril de 2016, foram 
implementadas pelo governo federal. Outras 20 propostas sugeridas estão em 
andamento no Poder Executivo ou Legislativo e 12 continuam paradas. 

 
“Há um claro esforço do governo no enfrentamento da crise. Mas a retomada do 

crescimento requer a aprovação das reformas estruturais e ações que melhorem a 
competitividade da economia”, afirma o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José 

Augusto Fernandes. 
 
As quatro medidas concluídas que ajudam a melhorar o ambiente de negócios são a 

regulamentação da terceirização; a revisão do regime de partilha de óleo e gás, que 
retira a obrigatoriedade da Petrobras de ser operadora única e ter 30% nos consórcios 

para exploração dos campos do pré-sal; a cobrança da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) de forma proporcional ao uso dos sistemas de transmissão de 
energia elétrica; e a regulamentação do acesso e da repartição de recursos genéticos 

da biodiversidade. 
 

AGENDA LEGISLATIVA – As reformas da Previdência e tributária, a valorização das 
negociações coletivas e o fortalecimento das agências reguladoras estão entre os itens 
que estão evoluindo na agenda do governo. Grande parte das propostas paradas ou 

em andamento está incluída na Agenda Legislativa da Indústria 2017, que a CNI 
lançará na próxima terça-feira (28). 

 
A Agenda Legislativa é o principal instrumento de diálogo da CNI com o Congresso 
Nacional. O documento reúne 131 proposições de interesse da indústria, das quais 16 

estão destacadas como prioritárias. O lançamento da Agenda Legislativa ocorrerá na 
sede da CNI e terá a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 

do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). 
 
Sete das 21 medidas que estão em evolução entre as 36 propostas que a CNI entregou 

a Temer fazem parte da Pauta Mínima da Agenda Legislativa. Entre elas, destacam-se 
as reformas tributária e da Previdência, além da valorização das negociações coletivas 

e o fortalecimento das agências reguladoras. 
 
No rol de propostas que não tiveram evolução, estão o aumento da geração térmica 

na base do sistema, a conclusão do processo de revisão das poligonais dos portos 
organizados, a convalidação dos incentivos fiscais do ICMS e o aprimoramento da Lei 

do Bem, que cria incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa e 
desenvolvimento de inovação tecnológica. 
 

Na avaliação da CNI, apenas com a adoção das iniciativas destacadas como prioritárias 
é que os empresários vão recuperar a confiança e voltar a investir. 

 
DOWNLOAD DAS PROPOSTAS -  Agenda para o Brasil sair da crise (PDF 700 KB)  

 

VÍDEO: Veja no Minuto da Indústria que a regulamentação da terceirização 

dá segurança a empresas e proteção ao trabalhador 

27/03/2017 – Fonte: CNI 
 

Texto aprovado pelo Congresso Nacional alinha legislação brasileira à prática 
internacional. Confira os destaques da semana da Agência CNI de Notícias 
 

A regulamentação da terceirização é um significativo avanço na definição de regras 
claras para uma prática que é realidade no Brasil e no mundo. Para a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), a aprovação do Projeto de Lei nº 4.302/1998 estabelece 
um conjunto de normas compatível com as praticadas internacionalmente na 
prestação de serviços ou fornecimento de bens especializados. A proposta soluciona o 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/70/fe/70fe6cac-5cc9-4620-b80c-5f746e9ffb08/agenda_para_o_brasil_sair_da_crise_2016-2018_apos_um_ano.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/video-veja-no-minuto-da-industria-que-a-regulamentacao-da-terceirizacao-da-seguranca-a-empresas-e-protecao-ao-trabalhador/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/video-veja-no-minuto-da-industria-que-a-regulamentacao-da-terceirizacao-da-seguranca-a-empresas-e-protecao-ao-trabalhador/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/aprovacao-de-regras-claras-para-a-terceirizacao-da-seguranca-a-empresas-e-protecao-ao-trabalhador/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni


principal foco de conflito jurídico nos contratos de terceirização, que é a distinção entre 
atividade-meio e atividade-fim. 
 

O Minuto da Indústria destaca também que o setor da construção ainda tem ociosidade 
alta. A capacidade de operação da construção é a menor em cinco anos, segundo 

pesquisa da CNI.  A atividade e o emprego no setor também caíram.  Com esse cenário 
de atividade fraca e ociosidade na produção, os empresários continuam pessimistas. 

 
SAIBA MAIS - O Minuto da Indústria é uma produção da Agência CNI de Notícias 
veiculado todas as sexta-feiras. O vídeo traz os principais assuntos que foram 

destaque nna semana sobre a indústria brasileira e internacional. Acompanhe!  
 

Lei da terceirização vai precarizar trabalho, diz presidente do TRT-2 

27/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Com a aprovação do projeto de lei que libera a terceirização para todas as 
atividades das empresas, haverá uma grande precarização do trabalho, 

avaliou o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São 
Paulo (TRT-2), Wilson Fernandes 
 

 
“Se a empresa terceiriza um trabalho, ela dispensa dez trabalhadores e contrata [por 

meio de uma empresa terceirizada] outros dez para fazer o trabalho daqueles, e por 
que ela faz isto? Porque vai sair mais barato para ela. Se vai sair mais barato para ela, 
de onde sai a diminuição de custo? Do salário do trabalhador, obviamente”, disse. 

 
Fernandes acrescentou que a empresa prestadora de serviços, que vai fornecer essa 

mão de obra terceirizada, será constituída para ter lucro. “E de onde sai o lucro dela? 
Do salário do trabalhador indiscutivelmente”. Segundo Fernandes, historicamente os 
empregados terceirizados sempre ganharam menos que os empregados contratados 

regularmente. 
 

Além da precarização, o presidente do TRT-2 acredita que haverá uma dispensa 
grande de trabalhadores empregados para que haja a contratação de terceirizados. 
“Se havia uma defesa tão grande e tão expressiva, especialmente de alguns setores 

empresariais, desse projeto de terceirização, isso significa que, uma vez aprovado, 
aqueles empresários tendem a dispensar seus trabalhadores regulares para substituir 

a mão de obra por terceirizada”. 
 
Acidente de trabalho 

Fernandes disse que a maioria dos acidentes de trabalho ocorrem com trabalhadores 
terceirizados. “Dos acidentes de trabalho no Brasil, cerca de 70% a 80% envolvem 

trabalhadores terceirizados. É um dado muitíssimo importante. É muito relevante 
porque o acidente de trabalho não é um problema só para o trabalhador, é um 

problema para a Previdência Social. O trabalhador afastado tem custos para a 
Previdência Social e esse dado está sendo ignorado”. 
 

O presidente acredita que a alteração principal proposta pela lei é permitir a 
terceirização para a atividade-fim das empresas. “Essa sempre foi uma crítica que se 

fez à terceirização, que é o fato de poder substituir empregados da atividade-fim. O 
exemplo clássico que dão é dos professores, por exemplo: como é que se vai imaginar 
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uma escola que não tenha professores no quadro de empregados? Para a nossa 
tradição jurídica, isso nunca foi possível”, exemplificou. 
 

Terceirização não deve evitar ações na Justiça 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O projeto de lei da terceirização não deve evitar ações na Justiça de pedidos de vínculo 

do funcionário terceirizado com a empresa contratante. O que vai mudar, na visão de 
especialistas, é o argumento para a ação.  
 

Hoje, a Justiça do Trabalho leva em conta a terceirização da atividade fim. Mas, se 
com as novas regras o trabalhador terceirizado comprovar o vínculo com a empresa 

contratante da prestação do serviço, ou seja, que há subordinação e pessoalidade 
(como receber ordens e prestar contas à empresa), a Justiça seguirá dando ganho de 
causa aos trabalhadores.  

 
“A empresa vai poder terceirizar a atividade fim de forma irrestrita, mas a gestão do 

terceiro terá de ser feita pela empresa que o contratou, e não pelo tomador do 
serviço”, explica a professora do Departamento de Direito da PUC-SP, Carla Romar, 
advogada do Romar Massoni & Lobo Advogados.  

 
Para ela, há exageros do lado sindical e do empresarial em relação ao tema. “Não 

acredito que haverá uma terceirização generalizada, que acabará com a carteira 
assinada e, de outro lado, não entendo que os empregos vão aumentar”.  
 

Na opinião de Carla, muitas empresas vão optar por trocar parte da mão de obra CLT 
por mão de obra terceirizada, “mas será uma troca de seis por meia dúzia, não vai 

ampliar as contratações”. Um possível aumento de vagas, diz, “pode ocorrer porque 
vai ser uma mão de obra mais barata, mais precarizada, com menos direitos.”  
 

Mas a professora também avalia que, para muitas empresas, terceirizar não será 
vantagem porque ela não terá poder de mando. “E deixar na mão do terceirizado pode 

ser arriscado.”  
 
O sócio do escritório Mattos Filho, Sólon Cunha, ressalta que milhares de ações em 

andamento na Justiça vão ser julgadas tendo como base a Súmula 331 (que só 
reconhece a terceirização para a atividade meio). “A lei nova não é retroativa”.  

 
Ele considera uma “quebra de paradigma” o legislativo permitir a terceirização da 
atividade fim, que foi um critério criado por jurisprudência há 30 anos pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST)  
 

Cunha afirma ser cedo para avaliar se o número de ações judiciais vai diminuir, mas 
diz ser importante as entidades patronais alertarem as empresas a no sentido de 

realizarem contratações de forma correta, sem precarização e falta de 
responsabilidade social.  
 

Já o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, acredita que a medida vai reduzir 
pendências jurídicas. “Acabar com essa falsa distinção entre atividade fim e atividade 

meio é positivo”.”Pode ocorrer (aumento de vagas) porque vai ser uma mão de obra 
mais barata, precarizada, com menos direitos”, disse Carla Romar, professora da PUC-
SP. 
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Temer prefere terceirização do Senado 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente Michel Temer vai gastar todos os 15 dias de que dispõe para sancionar o 
projeto de terceirização aprovado pela Câmara na última quarta-feira. Espera que, 

neste período, o Senado aprove outro texto com regras mais brandas.  
 

O governo prefere o texto do Senado, que oferece mais salvaguardas ao trabalhador. 
Mas, se não passar a tempo, Temer vai sancionar o texto da Câmara porque considera 
que este, pelo menos, regulamenta de alguma maneira a terceirização, o que dá 

segurança jurídica para empregadores e trabalhadores. O setor de terceirização 
representa hoje 13 milhões de empregados sem qualquer garantia legal.  

 
O Planalto está incomodado com a saraivada de críticas que está sofrendo, 
principalmente dos sindicatos, por aplaudir a regulamentação do trabalho terceirizado. 

O governo considera a regulamentação uma vitória, uma vez que a proposta tramita 
no Congresso há quase 20 anos.  

 
O projeto do Senado apresenta alguns avanços em relação à proposta de 1998 
aprovada na Câmara. Estabelece, por exemplo, responsabilidade subsidiária e solidária 

das empresas contratantes em relação aos pagamentos dos direitos sociais do 
empregados. Se o Senado aprovar o texto e o enviar à Presidência dentro do prazo de 

15 dias durante o qual o projeto da Câmara ficará à espera de sanção, o presidente 
Michel Temer deve fazer uma combinação de regras que existem nos dois projetos, 
dando preferência às propostas do Senado.  

 
“Se saírem as duas (propostas), acomodam-se as duas legislações. Veta umas coisas 

em uma e outras na segunda”, observou um interlocutor do presidente. Embora 
reconheça que poderá ser uma mescla draconiana, o governo iria sancionar os pontos 
que considera benéficos de um e de outro, que não sejam contraditórios. Assim, 

agradaria deputados e senadores e tentaria encontrar mais apoio dos sindicatos.  
 

Segundo fontes do Planalto, o governo evitou entrar diretamente nas negociações para 
alterar o texto da Câmara porque “não quis gastar munição” negociando com os 
deputados. É que, a cada negociação, os parlamentares apresentam uma lista de 

pedidos e isso dificulta o atendimento já que o Planalto precisará “gastar muita 
munição” durante a votação do projeto da reforma da Previdência.  

 
Estratégia  
Justamente por conta da Previdência, o Planalto já indicou que vai criar o Ministério 

do Saneamento. Mas sabe também que muitos outros pedidos terão de ser atendidos.  
Para não perder “bala da agulha” que precisará mais à frente, onde a negociação será 

“muito dura”, o Planalto preferiu deixar correr a votação na Câmara. Tanto que todas 
as três reuniões convocadas por Temer com parlamentares no Planalto, nos últimos 

dias, tiveram como pauta a Previdência.  
 
O resultado foi o placar apertado na votação da terceirização: 231 votos favoráveis, 

188 contrários e oito abstenções.  
 

Atendendo a pedido do Planalto, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-
RR), vai tentar votar, o quanto antes, o projeto que regulamenta a terceirização, sem 
as mudanças propostas pelo relator, Paulo Paim (PT-RS), que é contrário e vai tentar 

brecar a proposta.  
 

Apesar da pressa de Jucá, não é certo que a proposta do Senado seja aprovada a 
tempo.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-prefere-terceirizacao-do-senado/


O Planalto já decidiu também que, se o projeto do Senado não for aprovado nestes 15 
dias, o governo vai apresentar as mudanças que considera necessárias para abrandar 
a terceirização na reforma trabalhista, que já está na Comissão Especial. 

 

Acordo entre Mercosul e União Europeia aumenta acesso do Brasil a 
mercados com barreiras reduzidas, diz CNI 

27/03/2017 – Fonte: CNI 

 
Atualmente, o país tem livre comércio com economias que representam 
menos de 8% das importações mundiais. Esse percentual subirá para 25% 

após a negociação com o bloco europeu 
 

 
 
Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o Brasil tem 

vantagem comparativa em 1.101 produtos para exportar para a União Europeia. No 
entanto, os europeus mantêm tarifas, cotas de importação ou barreiras não-tarifárias 

para 68% deles, o que reduz a competitividade nacional. 
 
A indústria espera que as negociações entre Mercosul e União Europeia, que ocorrem 

nesta semana em Buenos Aires, na Argentina, avancem e os dois blocos cheguem a 
um acordo com redução de barreiras ao comércio dos dois lados. A CNI lidera missão 

com 15 associações empresariais, que estão na capital argentina para apoiar as 
negociações. 
 

“Estamos nos reunindo com os negociadores dos dois blocos para reiterarmos o apoio 
às negociações. A CNI, com as outras três entidades empresariais de Argentina, 

Paraguai e Uruguai, entregou uma nota conjunta reforçando que o acordo deve servir 
para potencializar os fluxos de comercio e investimentos”, diz a gerente-executiva de 

Negociações Internacionais da CNI, Soraya Rosar.  
 
De acordo com a CNI, a corrente de comércio entre Brasil e União Europeia atingiu um 

pico de US$ 100 bilhões em 2011, quando o Brasil exportou US$ 53 bilhões e importou 
US$ 46 bilhões. Mas o valor caiu um terço, para US$ 64 bilhões, em 2016. O Brasil 

exportou US$ 20 bilhões a menos e comprou menos US$ 15 milhões dos países do 
bloco europeu. “A queda mais significativa ocorreu na exportação de produtos 
manufaturados”, diz o especialista em Negociações Internacionais da CNI, Fabrízio 

Panzini. 
 

ACESSO AO MERCADO – Consulta da CNI com 37 entidades empresariais mostra 
que a União Europeia é o segundo parceiro com o qual os setores industriais querem 
acordos comerciais, atrás apenas dos Estados Unidos. Se Mercosul e UE realmente 

firmarem um acordo, o Brasil passaria a ter acesso com benefícios tarifárias e redução 
de barreiras não-tarifárias a um quarto dos compradores mundiais (25%).  

 
Atualmente, os países com os quais o Brasil tem acordo representam menos de 8% 
das importações mundiais. O percentual ainda é baixo se comparado com economias 

da América Latina. O Chile, por exemplo, tem acordos que cobrem 83% do comércio 
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mundial. Já os acordos do Peru alcançam 74% dos mercados globais e, do México, 
57%. 
 

Melhora faz empresas pensarem em migrar de segmento 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A retomada das ofertas de ações na bolsa brasileira está provocando um início de 

movimento de migração de companhias listadas para segmentos de melhores práticas 
de governança corporativa, incluindo o Novo Mercado. Copel e Eletropaulo já indicaram 
esse movimento. Outra que já anunciou a mudança é a Vale, que passará por uma 

remodelação estrutural para se tornar uma companhia de capital pulverizado.  
 

A diretora de Regulação de Emissores da BM&FBovespa, Flávia Mouta, explica que esse 
movimento teve início no segundo semestre do ano passado, momento em que a 
janela começou a se abrir para a oferta de ações. “A empresa acaba migrando em um 

momento pré-oferta ou simultaneamente ao lançamento da oferta”, destaca. A 
diretora da Bolsa lembra ainda que a migração pode também ocorrer na esteira de um 

compromisso firmado entre os acionistas.  
 
Fabiano Milani, do escritório Stocche Forbes, aponta que, de fato, as empresas têm se 

apoiado em melhores práticas de governança, atentas ao fato de que os investidores 
estão mais seletivos quando se trata de governança e transparência. Existe ainda, 

segundo ele, a percepção de que uma migração para os segmentos especiais possa 
ajudar na valorização da companhia. “Se for observada uma precificação diferenciada 
para as empresas que fizerem esse movimento, isso deve atrair outras companhias”, 

destaca, lembrando que essa ação poderá ajudar na atração de investidores.  
 

A tendência, frisa o sócio da Mesa Governance, Luiz Marcatti, é que com o movimento 
de queda de juros no mercado brasileiro os investimentos em bolsa de valores fiquem 
mais atraentes. Nesse cenário, a migração e a adoção de melhores práticas de 

governança são bem-vindas. “Muitas empresas acabam migrando na expectativa de 
melhor valuation de suas ações”, diz. “A visão em relação a companhia costuma ser 

melhor e é um valor intangível positivo para a companhia”, afirma. O alerta, segundo 
ele, fica com as empresas que anunciam a intenção da migração, sem dar detalhes ou 
prazos para tal movimento.  

 
O sócio do setor societário do Siqueira Castro Advogados, Leonardo Cotta, destaca 

que as primeiras sinalizações de retomada da economia brasileira acabam fazendo 
com que as empresas comecem a arrumar a casa, até mesmo para se tornarem mais 
atrativas aos olhos dos investidores. “Assim ela fica preparada para receber 

investimentos. A empresa tem muito a ganhar com a migração de suas ações para 
segmentos de mais governança”, diz  

 
No caso de empresas que estão analisando uma captação de recursos por meio de 

oferta de ações, a migração de companhias antes no segmento tradicional para os 
especiais não é à toa. Ricardo Freoa, do escritório Stocche Forbes, afirma que 
dificilmente uma empresa que queira realizar uma oferta subsequente (follow on) 

conseguiria seguir com os planos sem a migração, visto que o código da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) prevê que a 

oferta precisa ser realizada dentro de um dos segmentos especiais. “Dificilmente a 
empresa encontraria uma instituição para intermediar a operação com ela se 
mantendo no segmento tradicional”, afirma o advogado.  

 
Apesar dessa exigência no código da Anbima, Cristiana Pereira, diretora de 

desenvolvimento de empresas da BM&FBovespa, frisa que os próprios investidores já 
vinham demandando essa postura por parte das companhias. “Agora existe uma 
sinalização de que o mercado está se reabrindo, o que pode trazer um aprimoramento 

de governança para uma captação”, destaca a executiva.  
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Já Flavia Mouta lembra ainda que essas companhias listadas que decidem fazer uma 
evolução no segmento em que já estão listadas já estão habituadas com as regras 
gerais de governança e um “upgrade” seria um passo a mais, com a adoção de regras 

adicionais de governança presentes nos segmentos especiais.  
 

Segundo ela, uma empresa listada no segmento tradicional e que possua ações 
preferenciais precisa refletir, ao se analisar uma migração de suas ações, se existe 

uma barreira regulatória para que a listagem possa ser feita no Novo Mercado, 
segmento das mais elevadas práticas de governança da Bolsa Brasileira. Se houver, a 
companhia pode optar em se listar no Nível 2, onde são permitidas as ações 

preferenciais. Hoje são 131 listadas no Novo Mercado e 19 no Nível 2. 
 

Há percepção no mundo de que desde a crise 2008-2009 houve estagnação, 
diz Ilan 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta sexta-feira, 24, que o 

mundo está começando a sair da estagnação iniciada na crise de 2008 e 2009, com 
os Estados Unidos puxando o movimento.  
 

“Há percepção no mundo de que, desde a crise de 2008-2009, houve uma 
estagnação”, afirmou Goldfajn, em aula inaugural do curso de graduação em economia 

da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE) da Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
“Agora, estamos começando a sair dessa estagnação. O país que está saindo mais 

rápido, com pleno emprego, é os Estados Unidos”, completou Goldfajn.  
 

O presidente do BC acrescentou que, por isso, o Fed, o banco central americano, já 
começou a subir juros. 
 

Crise foi ‘bênção disfarçada’ para o país, diz professor ex-Banco Mundial e 

FMI 

27/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Entrevista com o economista Pedro Videla, docente da escola de negócios 

espanhola Iese, com passagens pelas duas instituições internacionais 
 

 
Segundo economista, consumo não veio acompanhado de investimento Marcos 
Santos/USP Imagens  

 
Um grupo de amigos está tomando caipirinha em um bar quando um deles se levanta 

e diz: “Gente, estamos gastando muito”. No momento, alguém se oferece para pagar 
a conta e argumenta que estão todos se divertindo e não é hora de pensar em dinheiro. 
Em termos simplificados, era o que acontecia com o orçamento do Brasil, explica o 

economista Pedro Videla, professor da escola de negócios espanhola Iese, com 
passagens pelo Banco Mundial e pelo FMI. 

 
oi necessária uma recessão profunda para o país acordar e começar, realmente, a 
fazer as contas. “Nesse sentido, a crise no Brasil foi uma bênção disfarçada”, diz 
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Videla. Apesar da agenda de reformas, o trabalho está longe de estar pronto e a 
recuperação brasileira ainda depende das próximas eleições e da continuidade do 
combate à corrupção. 

 
Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista: 

O sr. teve passagens pelo Banco Mundial e FMI. Concorda com a visão de que 
o livre comércio beneficia os mais pobres? 

Sim, mas devemos ser cuidadosos, pois nem todo mundo se beneficia. Há vencedores 
e perdedores. Aqueles que ganham poderiam compensar de alguma forma os que 
perdem, mas isso raramente acontece. Ouvimos muita gente falando que a 

distribuição de renda está ficando pior, mas não é verdade. O que está acontecendo é 
que a distribuição de renda global está melhorando, mas está ocorrendo uma piora 

dentro de cada país. 
 
Mas não é isso que importa para as decisões dos governos? 

Sim. Percebemos o que ocorre no nosso bairro, na cidade, a desigualdade ao nosso 
redor. E as pessoas afetadas geralmente são as que exercem atividades simples, pois 

há um indivíduo na Malásia que faz o mesmo serviço por um preço mais baixo. O 
sistema está dizendo: ou você aceita o salário de Kuala Lumpur, ou cai fora. Isso 
significa que, dentro dos EUA, a desigualdade vai aumentar, mas a diferença entre um 

americano e um asiático vai diminuir. 
 

A percepção sobre a economia do país mudou rapidamente: como fomos da 
euforia à recessão? 
O Brasil tomou decisões boas, começando pelo Plano Real. Depois, o presidente Lula, 

que poderia ter se tornado um Hugo Chávez à décima potência, se quisesse, adotou o 
controle das contas do governo. O país passou de um déficit para superávit primário. 

Então, não dá para dizer que as estrelas estavam alinhadas para o Brasil e a sorte 
apenas virou. 
 

Mas, além das decisões boas, houve outras questionáveis. 
O Brasil foi beneficiado pelo ciclo das commodities, pela demanda da China e a 

produtividade do agronegócio. Veio a aposta de turbinar o crescimento com o consumo 
da classe média. Mas o consumo não veio acompanhado de investimento. Por isso, 
não durou muito tempo. Não faltou gente alertando, dizendo que era insustentável. 

Perto das eleições de 2014, os bancos privados frearam o crédito. Então o governo 
usou os bancos públicos para continuar a dar empréstimos. E houve o caso Petrobras. 

E tudo começou a se reverter rapidamente. 
 
Então, houve um reforço artificial e prejudicial da economia? 

Continuaram com o crédito mesmo sabendo que a situação iria explodir. O que saiu 
de bom é o fato de o Brasil ter mostrado que as leis são aplicadas por aqui. Por um 

processo constitucional, a presidente (Dilma Rousseff) sofreu o impeachment. Muita 
gente pode discordar, mas houve um processo oficial com direito de defesa. Tanto foi 

assim que o real já começou a se apreciar mesmo antes do impeachment. 
 
Agora, o Brasil está com uma agenda de reformas. Há uma nova mentalidade 

econômica? 
Pense assim: você está tomando caipirinha com seus amigos e alguém, de repente, 

se levanta da mesa e diz: ‘estamos gastando demais’. Ninguém vai escutar. Alguém 
pode até se oferecer para pagar a conta. Mas a economia não pode funcionar assim. 
Chega um momento em que a realidade se impõe. Nesse sentido, a crise no Brasil foi 

uma bênção disfarçada. 
 



Como os esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato afetam o Brasil 
daqui em diante? 
Algumas pessoas dizem que a corrupção faz parte da cultura latino-americana, mas 

não é isso. O que nós temos é um sistema que permite que a corrupção se multiplique. 
Isso tem de ser erradicado. 

 
Quanto o destino do Brasil depende das próximas eleições? 

Muito. É a partir delas que veremos se as mudanças são verdadeiras. Precisamos de 
um líder que não permita a corrupção, mesmo que tenha de punir alguém de seu 
partido. As regras do jogo têm de mudar. 

 
Mas os EUA e o Reino Unido, ícones do livre mercado, enfrentam uma onda 

de insatisfação. 
Não importa se você está em Nova York ou Londres. Caso uma pessoa na Índia consiga 
fazer seu trabalho, haverá transferência de vagas. Muita gente considera imoral a 

queda da renda nos EUA. Para falar uma coisa dessas é preciso acreditar que um 
indivíduo americano é mais importante do que um indiano ou um chinês, mesmo 

quando o americano ganha dez vezes mais. 
 
Por muito tempo, economia e política pareciam andar separadas. A tendência 

mudou? 
Sim, e veio para abrir os olhos dos economistas. Durante muito tempo, dissemos que 

a imigração é boa, que o livre-comércio é positivo. Mas há, no Reino Unido, um saldo 
de 220 mil pessoas entrando no país ao ano, gente que vem para concorrer com quem 
mora lá. Temos de nos dar conta disso (de casos específicos), precisamos ser mais 

humildes, e não olhar tudo de cima para baixo. 
 

Indicadores trarão raio x da economia 

27/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

-Após a aprovação da terceirização na Câmara dos Deputados, nesta semana na 
política o foco será a reforma da Previdência. Já na economia, ficarão mais claros os 

sinais sobre o nível de retomada da atividade, com a divulgação de vários indicadores 
sobre PIB, inflação e emprego.  
 

Na quarta (29), o IBGE divulga o resultado de janeiro da Pesquisa Mensal de Serviços, 
para o qual a GO Associados projeta queda de 0,5% no mês e, em relação a janeiro 

de 2016, o recuo estimado é de 5,3%. Na quinta, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal 
de Comércio de janeiro, mostrando que vai levar algum tempo ainda para o varejo 
iniciar uma reação. 

 
Inflação, PIB, emprego, TJLP 

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central de janeiro, importante 
indicador antecedente do PIB, será conhecida na sexta (31), ajudando a montar o 

"raio x" de como está indo a economia, de fato. É esperado um avanço de 0,4% em 
relação a dezembro, refletindo alguma melhora puxada pela agropecuária e parte da 
indústria, que deve ser responsáveis pelo crescimento de 0,3% da economia neste 

primeiro trimestre. Na semana também serão divulgados a Pnad, indicando avanço do 
desemprego; e a nova taxa de juros de longo prazo. 

 
Ibmec volta a São Paulo 
O Ibmec, pioneiro em cursos de pós-graduação no Brasil, voltou à cidade de São Paulo, 

mais de três anos depois de a escola ter saído da capital paulista após um acordo de 
acionistas.  

 
Na semana passada, a escola de negócios inaugurou seu novo campus na região da 
avenida Paulista, na capital, num conceito arquitetônico inspirado nas empresas do 

Vale do Silício, nos Estados Unidos. Os ambientes abertos, de paredes envidraçadas, 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=indicadores-trarao-raio-x-da-economia&secao=economia-negocios-financas


visam favorecer a convivência dos alunos, destes com o corpo docente e o acesso a 
serviços e o aprendizado.  
 

Formação de millenials 
O presidente do grupo controlador americano DeVry no Brasil, Carlos Degas Filgueiras, 

diz que a modernização vai além do estilo do prédio. A escola pretende ser uma das 
principais formadoras das lideranças de empresas brasileiras da geração dos 

"millennials", focando o aprendizado desses tempos de economia líquida, colaborativa 
e coletiva.  
 

A composição do conselho de professores espelha a busca desta visão disruptiva dos 
negócios: Nizan Guanaes, Reinaldo Polito, Marcelo Tas, Renato Meirelles, Luiza Trajano 

e Pasquale Cipro Neto, entre outros.  
 
Exemplo para chineses 

O Enguia, portal de eficiência energética que atende imóveis residenciais e comerciais 
de pequeno porte, foi um dos cinco selecionados, entre 100 empresas brasileiras, pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia da China para participar do International Technology 
Transfer and Innovation Collaboration Session.  
 

O Enguia apresentará projeto de consultoria energética online criado para atender 
imóveis residenciais e comerciais de pequeno porte sem condições de arcar com custos 

de uma consultoria presencial, mas que precisam saber investir em eficiência 
energética. 
 

Mercado financeiro reduz de 4,15% para 4,12% projeção para a inflação 

27/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
O mercado financeiro reduziu, pela terceira vez consecutiva, a projeção para a inflação 
este ano. A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 

passou de 4,15% para 4,12%, de acordo com o boletim Focus, uma publicação 
elaborada todas as semanas pelo Banco Central, e divulgada às segundas-feiras. As 

informações são da Agência Brasil.  
 
A projeção para a inflação este ano está abaixo do centro da meta, que é 4,5%. A 

meta tem ainda limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2018, a projeção segue 
em 4,5%.  

 
A previsão de instituições financeiras para o crescimento do PIB neste ano foi ajustada 
de 0,48% para 0,47%. Para o próximo ano, a estimativa foi mantida em 2,5%.  

 
SELIC Para o mercado financeiro, a taxa Selic encerrará 2017 em 9% ao ano. Para o 

final de 2018, a expectativa permanece em 8,50% ao ano. Atualmente, a Selic está 
em 12,25% ao ano. A Selic é um dos instrumentos usados para influenciar a atividade 

econômica e a inflação.  
 
Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso 

gera reflexos nos preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a 
poupança. Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique 

mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a 
inflação. 
 

S&P; e Fitch devem manter perspectiva negativa do país 

27/03/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A Moody's surpreendeu analistas e o próprio mercado ao alterar a perspectiva da nota 
de crédito do Brasil, de negativa para estável, mas é pouco provável que as outras 
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duas grandes agências de classificação de risco - S&P Global e Fitch - acompanhem a 
decisão. Fonte com conhecimento do tema vai um pouco mais longe ao dizer que, 
talvez, a Moody's tenha se precipitado e que justificar a melhora da perspectiva da 

nota brasileira neste momento seria uma tarefa difícil.  
 

Especialmente diante dos primeiros reveses sofridos pela reforma da Previdência - a 
mais importante porque afeta a trajetória da dívida pública. Apenas seis dias após 

melhorar a perspectiva da nota brasileira, a própria Moody's voltou à questão quando 
o governo indicou que retiraria Estados e municípios da reforma da Previdência.  
 

Em nota, Samar Maziad, analista sênior para ratings soberanos, afirmou que embora 
a exclusão dos governos regionais da reforma seja considerada um evento negativo, 

as atenções estão voltadas na proposta que será aprovada e implementada. "Medidas 
como o estabelecimento de idade mínima mais elevada e uma nova metodologia para 
calcular os benefícios são fundamentais para apoiar os esforços de consolidação fiscal 

do governo."  
 

LEIA MAIS Fitch monitora risco de 'diluição' da reforma da Previdência O tamanho da 
reforma da Previdência Maioria dos juízes e promotores fica de fora da reforma da 
Previdência O economista Alexandre Pundek avalia ser quase "inimaginável" que a 

S&P e Fitch venham a mexer no rating antes que a reforma da Previdência seja 
aprovada.  

 
"Ninguém mais acompanha a Moody's agora, pois ficou mais claro que pode haver 
muita diluição das medidas." Segundo ele, o volume de reservas superior à divida 

externa foi determinante para o grau de investimento em 2008, mas dessa vez o fator 
para qualquer mudança de rating será a volta do equilíbrio fiscal. 

 
 Segundo Pundek, que foi responsável pelo monitoramento das relações entre 
agências de rating e o Banco Central entre 1997 e 2012, sem dúvida a economia 

brasileira hoje está em melhor forma do que há dois anos e a mudança de perspectiva 
feita pela Moody's seria compatível com isso. Mas a sustentabilidade dessa melhora 

estaria diretamente ligada à trajetória fiscal e, por consequência, à reforma da 
Previdência - e a diluição desse esforço acenderia uma luz amarela. "Os últimos 
eventos podem ter preocupado a Moody's e levantado a questão se não teria se 

precipitado, mas é difícil mensurar isso."  
 

Carlos Kawall, economista-chefe do Banco Safra, avalia que a aprovação da reforma 
da Previdência seria compatível com a estabilização da perspectiva da nota brasileira 
e que o outlook positivo - ou o que chama de "viés de alta para o rating" - não viria 

antes das eleições de 2018. Ele lembra que a variável que guia a classificação do Brasil 
é a relação entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB), que continua subindo tanto 

pelo déficit primário quanto pela falta de crescimento.  
 

O ex-secretário do Tesouro diz que, até as eleições, a melhor coisa que o país pode 
conseguir é uma perspectiva estável das três agências - e isso só após aprovada a 
reforma da Previdência. Para ele, seria um ganho atacar a idade mínima de 

aposentadoria, mesmo com algumas concessões que certamente serão feitas. "O 
futuro dirá se a Moody's foi precipitada".  

 
Da parte do governo, o movimento da Moody's foi visto com bastante otimismo. E, de 
fato, há apenas duas semanas o cenário parecia de alguma forma mais auspicioso. 

Com o tom mais ameno do banco central americano ao indicar um ritmo gradual de 
elevação de juros, existia uma certa euforia nos mercados emergentes.  

 
Os 35,6 mil empregos formais criados em fevereiro levaram o presidente Michel Temer 
a afirmar que seria muito provável que o país volte a ter o selo de bom pagador. No 

fim daquela semana, a operação Carne Fraca da Polícia Federal impôs um duro revés 



ao cenário, apimentado por ruídos políticos, com a percepção de que o governo talvez 
tenha que fazer mais concessões do que o esperado para a aprovação da reforma da 
Previdência, além do placar considerado apertado na votação do projeto sobre 

terceirização.  
 

Na última sexta-feira, o CDS, espécie de seguro contra o calote da dívida, passou de 
240 pontos, após chegar a 213 pontos uma semana antes - menor nível desde janeiro 

de 2015.  
 
A S&P Global reafirmou o rating do Brasil em fevereiro e a Fitch em novembro - ambos 

duplo BB com perspectiva negativa, ou dois níveis abaixo do grau de investimento. 
Para a S&P, a despeito dos progressos observados no governo, como a aprovação do 

teto para os gastos públicos, pressão fiscal dos governos regionais e fraqueza 
econômica apontam para um ajuste longo e prolongado. O diretor da Fitch, Rafael 
Guedes, disse que a agência monitora riscos de diluição da reforma da Previdência.  

 
Já a Moody's justificou a revisão da perspectiva para estável citando estabilização 

econômica, convergência da inflação à meta, números mais positivos da Petrobras e 
melhora na perspectiva fiscal. Se a reforma da Previdência não for aprovada, diz 
Kawall, a agência pode ter que voltar atrás.  

 

Câmbio para fim de 2017 cai de R$ 3,29 para R$ 3,28 

27/03/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 27, pelo Banco Central, mostra 

ligeira redução na previsão dos analistas para o patamar do câmbio no fim de 2017.  
 

Na pesquisa, a mediana das estimativas para o dólar no fim do ano caiu de R$ 3,29 
para R$ 3,28. Há um mês, a expectativa estava em R$ 3,30. O câmbio médio de 2017 
permaneceu em R$ 3,18 pela quarta semana consecutiva.  

 
Para 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,40 pela quinta 

pesquisa seguida. Já a projeção para o câmbio médio no próximo ano permaneceu em 
R$ 3,36. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,37. 
 

IPCA para 2017 cai de 4,15% para 4,12%, aponta Focus 

27/03/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
Analistas do mercado financeiro reduziram novamente a expectativa para o IPCA em 
2017. A pesquisa Focus realizada semanalmente pelo Banco Central e divulgada nesta 

segunda-feira, 27, mostra que a mediana para o IPCA – o índice oficial de inflação – 
em 2017 caiu de 4,15% para 4,12% na terceira queda consecutiva. Há um mês, a 

previsão estava em 4,36%. Já a projeção para o IPCA de 2018 permaneceu em 4,50%, 
número repetido pela 35ª semana consecutiva.  

 
As projeções de mercado para este ano, portanto, indicam expectativa de que a 
inflação desacelere ainda mais se afastando do centro da meta de 4,50%.  

 
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio 

prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 recuou ainda mais 
acentuadamente, de 4,20% para 4,08%. Para 2018, a estimativa do grupo 
permaneceu em 4,30%. Quatro semanas atrás, as expectativas desses cinco analistas 

estavam em 4,05% e 4,24%, respectivamente.  
 

A inflação suavizada para os próximos 12 meses também caiu ligeiramente, de 4,56% 
para 4,55% de uma semana para outra – há um mês, também estava em 4,55%.  
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Para os índices mensais mais próximos, a estimativa para março de 2017 recuou de 
0,25% para 0,23%, na oitava redução consecutiva da projeção. Um mês antes, estava 
em 0,31%. No caso de abril, a previsão de inflação do Focus permaneceu em 0,43%, 

ante 0,45% de quatro semanas atrás.  
 

Preços administrados  
A pesquisa Focus mostrou estabilidade nas projeções para a inflação dos preços 

administrados neste ano e redução para a expectativa de 2018. A mediana das 
previsões do mercado para o aumento do conjunto de preços controlados pelo poder 
público em 2017 seguiu em 5,50% pela terceira semana seguida. Quatro semanas 

antes, o número estava em 5,61%.  
 

Para 2018, a mediana das estimativas para o conjunto dos preços administrados caiu 
pela segunda semana seguida, de 4,65% para 4,55%. Quatro semanas antes, a 
estimativa estava em 4,65%.  

 
Em suas projeções atuais, atualizadas na ata do último encontro do Comitê de Política 

Monetária (Copom), o BC espera alta de 5,8% para os preços administrados em 2017 
e avanço de 5,3% em 2018.  
 

Outros índices  
O Relatório Focus mostrou queda em todas as previsões para os IGPs em 2017 e 2018. 

A mediana das projeções do IGP-DI de 2017 caiu de 4,34% para 4,32% na décima 
redução consecutiva. Há um mês, a expectativa estava em 4,62%. Para 2018, a 
projeção recuou ligeiramente de 4,61% para 4,60%. Quatro semanas atrás, esse 

número estava em 4,68%.  
 

Já a previsão para o IGP-M em 2017, que é referência para o reajuste dos contratos 
de aluguel, recuou de 4,52% para 4,51%, na terceira queda seguida. Quatro 
levantamentos antes, a expectativa estava em 4,79%. No caso de 2018, a previsão 

para o índice caiu de 4,60% para 4,55%, ante 4,58% de um mês atrás.  
 

Calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) 
são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado, em 
especial os agrícolas.  

 
Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 caiu de 4,28% para 3,96%. Um 

mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 4,61%. Para 2018, 
a projeção do IPC-Fipe permaneceu em 4,50% pela nona semana consecutiva. 
 

Alta do PIB de 2017 projetada pelo Focus cai de 0,48% para 0,47% 

27/03/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
Os economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central reduziram 

marginalmente a projeção para o crescimento da economia neste ano. De acordo com 
a pesquisa Focus, a mediana das expectativas para a expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2017 recuou de 0,48% para 0,47%. Há um mês, a perspectiva era de 

avanço de 0,48%.  
 

Para 2018, após quatro semanas de alta das previsões, a estimativa para o 
crescimento da economia permaneceu em 2,50%. Quatro semanas atrás, a 
expectativa estava em 2,37%.  

 
No mesmo relatório Focus, as projeções para a produção industrial indicam cenário de 

alguma reação neste e no próximo ano. O avanço projetado para o setor em 2017 
seguiu em 1,22%. Há um mês, estava em 1,09%. Para 2018, a estimativa de 
crescimento da produção industrial permaneceu em 2,10%. Quatro semanas antes, 

essa previsão era de 2,28%.  

http://www.istoedinheiro.com.br/alta-do-pib-de-2017-projetada-pelo-focus-cai-de-048-para-047/


 
Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor 
público e o PIB para 2017 subiu de 51,65% para 51,70%. Há um mês, estava em 

51,60%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus seguiram em 55,00%, mesma 
projeção repetida há oito semanas.  

 
Balança comercial  

A despeito dos efeitos negativos da Operação Carne Fraca sobre as exportações do 
setor de carne, os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para o 
superávit da balança comercial em 2017.  

 
A estimativa de saldo este ano subiu de US$ 48,10 bilhões para US$ 49,50 bilhões, 

ante US$ 47,65 bilhões de um mês antes. Na estimativa mais recente do BC, a 
expectativa da instituição é que o saldo positivo de 2017 ficará em US$ 51 bilhões.  
Para 2018, os economistas do mercado também demonstram otimismo e elevaram a 

projeção de superávit de US$ 40,00 bilhões para US$ 41,20 bilhões. Há um mês, a 
expectativa estava em US$ 40,00 bilhões.  

 
Para as transações correntes, as previsões coletadas pela pesquisa Focus para 2017 
indicaram expectativa de redução no saldo negativo, de US$ 26,60 bilhões para US$ 

26,00 bilhões. Já a expectativa de déficit externo em 2018 caiu de US$ 37,65 bilhões 
para US$ 36,50 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 26,50 bilhões 

e US$ 35,65 bilhões, respectivamente.  
 
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 

Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário. A 
mediana das previsões para o IDP em 2017 subiu de US$ 72,00 para US$ 73,50 

bilhões.  
 
Para 2018, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto foi na direção 

contrária e recuou ligeiramente, de US$ 74,50 bilhões para US$ 74,00 bilhões. Mesmo 
assim, suficiente para cobrir o déficit corrente. Quatro semanas antes, o mercado 

previa entrada de US$ 72 bilhões e US$ 73,50 bilhões, respectivamente.  
 
A projeção do BC para 2017 é de IDP de US$ 75,00 bilhões. 

 

Artigo: Falta produtividade no comércio brasileiro 

27/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 
Com problemas estruturais, produtividade do trabalhador no País é pior que 

a vista em 1950 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O Brasil tem um problema sério de falta de produtividade. Segundo o Conference 
Board, a produtividade do trabalhador aqui é bem mais baixa que a dos EUA, China, 

Alemanha e Índia. O fato é que a produtividade do brasileiro é a pior desde os anos 
50. Esse é um abismo que só cresce e coloca o Brasil em uma condição de 

desvantagem cada vez maior. 
 
No varejo brasileiro essa falta foi encoberta pela alta das vendas entre 2003 e 2012. 

Neste período, a década de ouro do varejo, o setor cresceu em média três vezes mais 
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que o PIB. A alta das vendas, porém, se deu com aumento de custos, uma vez que os 
dissídios salariais subiram acima da inflação e as tarifas públicas, impostos e alugueis 
também. Os custos no período corroeram as margens e o setor ganhou faturamento 

e perdeu rentabilidade. 
 

Três fatores explicam por que somos tão improdutivos: relações de trabalho arcaicas. 
Qualquer discussão sobre produtividade passa pelo fato de que o varejo precisa ter as 

pessoas certas nos horários certos, o que pressupõe uma jornada móvel e flexível, ou 
trabalho intermitente; 
 

Déficit de educação: só 8% das pessoas têm plenas condições de compreender e se 
expressar. Em uma situação ideal, todos os estudantes deveriam estar nesse nível.  

 
Cultura de falta de disciplina e processos: o brasileiro tem uma natureza criativa e 
uma característica de improvisar, mas não possui em seu DNA a ideia de rotina, 

disciplina e processos. Somos avessos à burocracia. Poucos de nós lemos manuais. 
Esses são exemplos que nos colocam em rotinas que estão sempre sendo mudadas, 

na base do improviso, e a produtividade decorre de processos que são a repetição de 
performance. 
 

O brasileiro não é preguiçoso, ao contrário: trabalha muito, mas trabalha mal. Estamos 
enredados em uma cultura de falta de processos, de sermos artesanais e 

extremamente burocráticos.  
 
Enquanto não rompermos esse ciclo negativo, continuaremos, como país, andando 

para trás. Não existe economia forte sem ganhos de produtividade, a única maneira 
sustentável de distribuirmos renda é com alta real de salário associado a ganhos ainda 

maiores de produtividade nas empresas.  
 
(Eduardo Terra  - é sócio fundador da BTR Educação e da SBVC). 

 

A automação criou um novo problema no trabalho: é preciso vencer os robôs 

27/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Uma área em que todos estão de acordo: as pessoas precisam aprender novas 

habilidades para trabalhar na nova economia 
 

 
Talvez a automação de postos de trabalho acabe criando empregos novos e melhores; 

talvez deixe todo mundo desempregado, mas, enquanto discutimos esse assunto, o 
trabalho está mudando. 
 

Os empregos de hoje – em escritórios, fábricas ou serviços – exigem mais formação e 
habilidades interpessoais do que no passado. E muitas das pessoas cujos postos de 

trabalho já foram automatizados, não conseguem encontrar novas colocações.  
 
A tecnologia leva ao crescimento econômico, mas os benefícios não estão sendo 

distribuídos igualmente. Os legisladores têm agora o desafio de ajudar os 
trabalhadores no compartilhamento dos ganhos. 

 
Isso vai exigir pelo menos certa dedicação do governo, assim como o que ocorreu 
quando os Estados Unidos mudaram de uma economia agrícola para uma industrial, 
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com políticas como ensino médio para todos ou relacionadas aos direitos dos 
trabalhadores. 
 

A existência de um desejo político por grandes mudanças é algo que precisamos 
esperar para ver, mas eis aqui algumas atitudes que economistas e especialistas em 

política dizem que poderiam ajudar agora. 
 

Mais educação, e de diferentes tipos 
Uma área em que todos estão de acordo: as pessoas precisam aprender novas 
habilidades para trabalhar na nova economia. “A melhor resposta é aumentar a 

habilidade da força de trabalho”, disse Gregory Mankiw, economista de Harvard. 
 

O fato mais valioso poderia ser o aumento das taxas de inscrição e de formatura nas 
universidades. É cada vez maior o número de postos de trabalho que exige nível 
superior; a taxa de desemprego de pessoas entre 25 e 34 anos com nível universitário 

é de apenas dois por cento, contra oito por cento daquelas que pararam seus estudos 
após o ensino médio. 

 
Mas esse objetivo parece muito distante em uma época em que apenas cerca de um 
terço dos americanos possui nível superior. Para a maioria que não tem tempo, 

dinheiro nem vontade, o que já está acontecendo é mais formação profissional, em 
faculdades comunitárias ou cursos técnicos. Isso permite que as pessoas aprendam 

trabalhando, mas o problema é que muitos desses postos são provavelmente os 
próximos na fila da automatização. 
 

As pessoas que perdem o emprego no meio da vida profissional não têm, 
necessariamente, a capacidade para aprender novas funções. Os programas 

governamentais de retreinamento são confusos e muitas vezes ineficazes, e muitas 
empresas não estão dispostas a investir em formação de trabalhadores, correndo o 
risco de os verem ser absorvidos por uma concorrente. “Todos sabem que não 

funciona. As pessoas não são tão maleáveis assim”, disse Tyler Cowen, economista da 
Universidade George Mason.  

 
O melhor, segundo ele, é o treinamento que os próprios trabalhadores buscam. Uma 
ideia do think tank de política Third Way são cursos preparatórios on-line gratuitos 

para pessoas que estão longe da escola há muito tempo e não se lembram do básico 
aprendido no ensino médio.  

 
Andrew McAfee e Erik Brynjolfsson, fundadores da Iniciativa da Economia Digital do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts, sugerem bolsas garantidas pelo governo 

federal para programas não tradicionais, como certificados on-line ou grupos de 
aprendizagem de programação. 

 
Talvez a medida mais eficaz seja buscar alunos logo na escola primária. Os educadores 

devem se concentrar no ensino de habilidades técnicas, como programação e 
estatística, e habilidades que darão aos humanos uma vantagem sobre as máquinas, 
como criatividade e colaboração, dizem os especialistas. E, como não se sabe quais 

trabalhos serão automatizados no futuro, pode ser mais importante o ensino da 
flexibilidade e da habilidade de aprender coisas novas. 

 
Criar empregos novos e melhores  
O problema, pelo menos por enquanto, não é que não há trabalho suficiente — há, 

mas é muito diferente do tipo que a tecnologia está eliminando. Empregos em fábricas 
e armazéns estão diminuindo, enquanto postos de serviços (saúde, cuidados com 

crianças e idosos, educação, alimentação) estão crescendo. “Estamos longe do fim do 
trabalho, mas enfrentamos um grande desafio para redirecionar as pessoas para as 
necessidades reais da nossa sociedade”, disse Brynjolfsson. 

 



Uma ideia é o governo subsidiar o emprego privado ou mesmo empregos voluntários. 
“Se o setor privado não cria postos de trabalho necessários, então o setor público 
precisa se envolver diretamente na criação de empregos”, disse Jared Bernstein, do 

Centro de Orçamento e Prioridades de Políticas, que foi o economista-chefe do vice-
presidente Joe Biden.  

 
Ele disse que a técnica “tem um histórico melhor do que as pessoas acreditam”. Um 

estudo recente do Centro Georgetown sobre Pobreza e Desigualdade examinou 40 
programas durante mais de 40 anos e descobriu que foram bem-sucedidos em coisas 
como melhorar as habilidades dos trabalhadores e reduzir sua dependência de 

benefícios públicos. 
 

Aqueles que perdem o emprego muitas vezes não têm dinheiro para ir onde empregos 
e treinamentos estão, então Bernstein sugere que o governo ajude as pessoas a se 
mudar. Mas o problema não é só o dinheiro; muita gente não quer mudar de vida 

completamente. 
 

Reforçar a rede de segurança 
Parece haver apoio bipartidário para expandir o crédito do imposto de renda, que 
premia trabalhadores de baixa renda. 

 
Muito mais fantasiosa é uma renda básica universal, na qual o governo daria a todos 

uma quantia garantida. Mas essa ideia está crescendo entre pensadores no outro 
extremo do espectro ideológico. Os críticos dizem que isso poderia desencorajar as 
pessoas a trabalhar; os defensores dizem que vai libertá-las para voltar para a escola 

ou para o trabalho que realmente gostam.  
 

“A solução deve ser inicialmente expandir o crédito do imposto de renda e então, por 
último, ter uma renda básica universal que ao menos garanta a subsistência”, disse 
Robert Reich, professor de Políticas Públicas da Universidade de Califórnia, em 

Berkeley, que foi secretário do Trabalho no governo de Bill Clinton. 
 

A administração Obama, de modo mais realista, propôs o seguro salarial para 
compensar aqueles que são rebaixados e acabam com salários inferiores. Por exemplo, 
os operadores de máquinas, ocupação que está encolhendo, ganham um salário médio 

por hora de US$19,50, enquanto assessores de cuidados de saúde, ocupação com um 
déficit profissional cada vez maior, ganham US$10,50. 

 
Mudar o modo de trabalho 
A maioria das pessoas tem habilidade para ganhar dinheiro, então por que não facilitar 

o processo sem o empregador? Trabalhadores autônomos e freelancers poderiam 
obter benefícios transferíveis. Não teriam que ficar presos a um trabalho para garantir 

o seguro saúde, por exemplo (embora o drama em relação a ele faça a extensão a 
outros benefícios parecer improvável).  

 
Ideias semelhantes e mais viáveis incluem a flexibilização de regulamentações para 
que as empresas contratem trabalhadores autônomos (o que vem acontecendo mais, 

mas não necessariamente em benefício dos trabalhadores), e a construção de espaços 
de trabalho comunitários, para que as pessoas possam experimentar a camaradagem 

de um escritório. 
 
Os governos também podem facilitar a abertura de pequenos negócios. A Third Way 

propõe o empréstimo de uma ideia do Vale do Silício, a criação de fundos de capital 
de risco, bancados pelo governo federal, para que os estados invistam em 

empreendedores locais. “Muita gente por todo o país também tem boas ideias para 
produzir postos de trabalho”, disse Jim Kessler, vice-presidente de políticas da Third 
Way. 



As máquinas podem ocupar tantas vagas que não sobrarão postos de trabalho 
suficientes para os humanos. Isso sugere políticas como diminuição da jornada de 
trabalho, não de empregados. Por que não encurtar a semana de trabalho para três 

ou quatro dias ou instituir o trabalho compartilhado, medida que tem tido sucesso na 
Alemanha? “Isso é coisa de ficção científica. Não é algo que aconteceria nos EUA que 

conhecemos”, disse Cowen.  
 

Melhor distribuição de lucros entre os trabalhadores 
Os ganhos com a automação foram divididos desigualmente, pois os donos de 
empresas recebem uma parcela muito maior que os trabalhadores. 

 
“A tecnologia cria uma riqueza fenomenal, mas que fica concentrada de um modo não 

aceitável, por isso teremos que concordar com algum tipo de redistribuição”, disse 
Sam Altman, presidente da incubadora de tecnologia Y Combinator. Mas não há acordo 
sobre como resolver o problema. 

 
Os liberais querem aumentar o salário mínimo, enquanto muitos conservadores 

querem mantê-lo baixo para que o trabalho humano seja mais barato que o do robô. 
A Third Way propõe um salário mínimo que varie de acordo com o custo de vida: US$ 
9,35 em Killeen, Texas; US$ 11 em Scranton, Pensilvânia; US$ 12,60 em San 

Francisco. 
 

“Como fazer as forças da tecnologia e da globalização trabalharem para as pessoas, e 
não contra elas, é o maior desafio de política pública nos EUA. A ascensão do 
populismo, tanto de esquerda quanto de direita, se dá porque os eleitores de renda 

média sentem que seus líderes eleitos não têm a resposta a essa pergunta”, disse 
Kessler.  

 

Artigo: Autonomia de objetos conectados pode levar a revolta contra 
máquinas 

27/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Mecânico de automóveis está entre profissões com mais chances de desaparecer por 
causa da tecnologia 

 

Dois professores de Oxford, Carl Frey e Michael Osborne, escreveram trabalho seminal 
sobre o fim dos empregos. Segundo eles, por causa da tecnologia, 47% dos empregos 

nos EUA vão desaparecer nos próximos anos. Eles criaram uma tabela de 
probabilidades de quais profissões têm mais chances de desaparecer.  
 

Entre aquelas com grandes chances de sumiço, estão operadores de call center e 
motoristas em geral. Entre as profissões de baixa probabilidade de sumiço, estão, por 

exemplo, enfermeiras e enfermeiros, que ainda vão demorar a serem trocados por 
máquinas.  
 

No entanto, há uma outra profissão não mencionada que também corre perigo de 
sumir ou de mudar radicalmente, ainda que por outros motivos: os mecânicos de 

automóveis e qualquer pessoa que viva de consertar aparelhos ou maquinário.  
 
A razão é que estamos diante da tendência de que todos os objetos cotidianos, 

inclusive os mais prosaicos, acabarão por se conectar à internet. Uma vez que isso 
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acontece, o objeto deixa de ser uma peça "analógica" para se tornar uma peça 
"digital". A parte eletrônica torna-se essencial para o seu funcionamento.  
 

Um exemplo dramático disso ocorre entre fazendeiros nos EUA. A geração mais nova 
de uma famosa marca de tratores é totalmente digital. Os veículos vêm com um 

software que controla suas funcionalidades mais básicas. O problema é que, quando 
um desses tratores quebra, o contrato de licença do software não permite que eles 

sejam consertados. É preciso chamar um técnico especializado, que é muito diferente 
de um mecânico tradicional.  
 

Um artigo recente da "Vice" mostrou que isso tem gerado revolta entre fazendeiros. 
Acostumados a atuar em uma lógica do "faça você mesmo", consertando seu próprio 

equipamento quando ele quebra, muitos estão indignados com a impossibilidade de 
exercer controle sobre os tratores que compraram. Alguns estão optando por deletar 
o software que vem de fábrica, substituindo-o por uma versão pirata da Ucrânia, que 

dá controle total ao dono do trator e dispensa intermediários.  
 

Esse problema em breve será de todos nós. Carros de passeio, por exemplo, virão 
cada vez mais de fábrica com software capaz de controlar cada vez mais partes 
essenciais do seu funcionamento.  

 
O mesmo acontece com outros tipos de maquinário ou utensílios domésticos. Isso 

pode retirar do usuário o controle sobre os objetos que utiliza e trazer problemas 
inesperados. Ninguém quer um carro que se torna inútil com um software que falhe. 
A própria ideia de "lixo digital" pode se ampliar. Quem nunca jogou fora um 

computador ou um celular porque ele ficou lento demais? E se o mesmo acontecer 
com o seu carro?  

 
Por isso é preciso adotar desde já cinco princípios para governar nossa relação com os 
objetos conectados. São eles: confiabilidade, segurança, privacidade, 

interoperabilidade e autonomia (inclusive de consertar o objeto sozinho). Se não 
fizermos isso, o resto será revolta.  

 
(Ronaldo Lemos - É advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio 
de Janeiro (ITSrio.org). Mestre em direito por Harvard. Pesquisador e representante 

do MIT Media Lab no Brasil). 
 

Mundo vive fase antiglobalização, afirma pesquisador da Columbia University 

27/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Em entrevista à Gazeta do Povo, Marcos Troyjo, diretor do BRICLab da 
Columbia University, destaca quais são os principais fatos que fortalecem o 

discurso contrário à globalização 

 

 
Marcos Troyjo é diretor do BRICLab da Columbia University e lançou um livro sobre o 
fenômeno da antiglobalização Antônio More/Gazeta do Povo  

   
Ainda é cedo para dizer que o mundo vive completamente o fenômeno da 
desglobalização (ou antiglobalização), mas seguramente atravessa uma fase 

desglobalizadora. Essa é a visão de Marcos Troyjo, diretor do BRICLab (Centro de 
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Estudos sobre Brasil, Rússia, Índia e China) da Columbia University, de Nova York, 
onde também é professor-adjunto de relações internacionais e políticas públicas.  
 

Em entrevista à Gazeta do Povo antes do lançamento do livro Desglobalização: 
Crônica de um Mundo em Mudança, Troyjo destaca os principais fatos que fortalecem 

o discurso contrário à globalização, os grandes malefícios dessa fase e algumas das 
principais consequências para o Brasil. Confira os principais trechos da entrevista: 

 
O termo globalização era muito usado para falar de política e de economia 
desde a década de 1990. Agora é o momento de “virar o disco” e passar a 

falar sobre desglobalização? 
 

Quando se falava em globalização usava-se em tom mais positivo e realmente acho 
que a globalização foi boa para muita gente. Ela ajudou, por exemplo, no maior milagre 
econômico já registrado, que é a China ter resgatado 800 milhões de pessoas de uma 

renda média inferior a US$ 2 por dia. E mesmo nos Estados Unidos, onde podem falar 
que pessoas perderam o emprego em Indiana ou Ohio, mas também apareceram 

novos setores, como o Vale do Silício, que virou o epicentro da tecnologia no mundo.  
 
Mas, com o susto da crise de 2008 e com muita gente no mundo ocidental que perdeu 

o posto de trabalho porque aquela função migrou para um país como China e Índia, 
se criou sim essa contra energia que tem um efeito desglobalizador.  

 
Estamos então passando por uma névoa, uma fase desglobalizadora. Na minha opinião 
ela não será tão duradoura, mas sim, hoje os vetores da desglobalização estão mais 

fortes, muito mais operantes que os da globalização. 
 

Há mais benefícios ou malefícios na desglobalização? 
Eu vejo mais malefícios ao mundo se essa tendência de desglobalização se aprofundar, 
principalmente do ponto de vista econômico. Por exemplo, se um consumidor está 

acostumado a comprar uma folha de papel produzido no Vietnã por uma fração de 
custo, ele provavelmente está tirando posto de trabalho de alguém que faria esse 

papel no Brasil ou nos EUA.  
 
Por outro lado, esse consumidor está sendo compensado com um bem muito mais 

barato. Essa dinâmica permite uma melhora na eficiência da economia, porque aquela 
porção de pessoas que produziriam o papel pode ser treinada para fazer outra coisa 

que o país tenha mais vantagens comparativas.  
 
Vamos supor que essa retórica protecionista vingue nos EUA e na Europa, isso vai 

resultar em inflação no mundo. Vamos ter aumento no custo de produção dos bens e 
isso vai ser repassado para os consumidores. Com o aumento da inflação, vão ser 

necessárias políticas monetárias mais apertadas. Essa notícia recente de que a 
economia mundial está entrando em uma trajetória melhor, portanto, pode 

rapidamente ser revertida.  
 
Discursos nacionalistas reforçam esse clima antiglobalização? 

Do ponto de vista político, infelizmente as lições da história mostram que o 
nacionalismo, que é uma das antíteses da globalização, vem de mãos dadas com o 

militarismo. O nacionalismo é um discurso muito desglobalizador e não há exemplos 
de nacionalismo exacerbado sem militarismo exacerbado.  
 

Então quando você leva em consideração que há uma potência como os EUA armada 
até os dentes, outra como a Rússia que era antagonista e também está armada até 

os dentes, além de um ator econômico em ascensão, como é a China, que também 
está se armando. Tudo isso aumenta o potencial de conflito e, portanto, deixa de ser 
inimaginável que um contencioso comercial possa se transformar em uma 

confrontação militar maior.  



E o Brasil, como fica nesse cenário? 
Na área fundamental da globalização que é o comércio exterior, o Brasil é um dos 
países mais fechados do mundo. Alguns dizem que é o país mais fechado do mundo 

se desconsiderar Coreia do Norte, Cuba e Venezuela.  
 

E isso não é só problema dos governos petistas, pois se pegarmos do momento em 
que fomos descobertos até agora, raramente temos mais do que 20% ou 25% do PIB 

resultante da ação de exportação e importação. O curioso é que depois de ter passado 
por essa experiência nacional desenvolvimentista dos últimos 13 anos, em que se 
manteve o país fechado, o Brasil resolveu se abrir.  

 
Mas, nesse momento, o mundo está com as portas fechadas. Ou seja, quando o mundo 

estava aberto para negócios a gente não queria fazer nada, agora que o mundo se 
fechou estamos forçados a buscar mercados lá fora.  
 

Mas temos notícias boas também, como o acordo Mercosul–União Europeia, que vai 
completar 18 anos, e tem mais chance de sair do papel agora. Os europeus estão 

loucos para fazer esse acordo porque querem mostrar que a saída dos britânicos não 
vai afetar tanto a política externa na área comercial.  
 

O Brasil tem muitas oportunidades de atrair investimentos chinês e do mundo árabe. 
Então, muitas portas se fecham e outras se abrem, mas do ponto de vista do comércio, 

não há dúvida alguma que o mundo está mais fechado, com menos oportunidades 
para o Brasil do que em tempos recentes.  
 

Com Donald Trump nos EUA, o cenário fica ainda pior?  
Tem uma coisa boa que na realidade é ruim da relação comercial Brasil–EUA, que é o 

seguinte: p Brasil não vai ser muito afetado por políticas mais protecionistas da Casa 
Branca. Isso é bom, mas pelas razões erradas. Primeiro porque importamos super 
pouco dos EUA.  

 
Segundo motivo: uma das coisas mais malucas é o fato de o Brasil ser um dos únicos 

países do mundo que consegue ter déficit comercial com os EUA. Eles têm superávit 
na balança comercial com o Brasil. Isso faz com que nós não fiquemos na tela de radar 
do Trump como o México está, como a China está. Isso significa que vamos aumentar 

as exportações para os EUA? Não necessariamente.  
 

Temos apenas uma exceção que são as commodities minerais. Se nesse período 
Trump for agressivo na questão da infraestrutura, isso vai jogar o preço da commoditie 
de minério lá para cima, que é o que já está acontecendo com o minério de ferro desde 

novembro no mundo.  
 

Acho que é esse o aumento do comércio entre os dois países, não vejo muito avanço 
em outras áreas. Também não vejo nenhum apetite de recriação de uma Alca (Área 

de Livre Comércio das Américas) e acho pouco provável que surja outro acordo de 
comércio entre Brasil e EUA. Agora, para outras áreas do mundo, a situação não está 
necessariamente ruim para nós.  

 
Nessa lógica, é um bom momento para ampliar a relação Brasil e China? 

A relação comercial Brasil e China já é volumosa, sobretudo se levar o histórico dos 
últimos 15 anos, em que um comércio de US$ 1 bilhão se transformou em um de US$ 
80 bilhões.  

 
Agora, quando olhamos a composição dessas exportações, ficamos chateados porque 

ali basicamente só tem minério de ferro e complexo soja. Do outro lado, se olhar o 
fluxo contrário vai ver máquinas, satélites, computadores... 
 



Outro dado chocante: uma tonelada de produto brasileiro exportado para a China custa 
US$ 200, já uma tonelada de produto chinês exportado para o Brasil custa mais ou 
menos US$ 3 mil. Então, tem um desequilíbrio estrutural na balança comercial Brasil–

China que não vai mudar porque os EUA se fecharam.  
 

O que pode sim mudar – na verdade já está acontecendo e eu espero que aconteça 
mais – é que como os chineses têm muitas reservas cambiais na forma de papéis da 

dívida americana, eles querem diversificar esses investimentos, portanto deve sobrar 
recursos para investir em ferrovias e rodovias brasileiras. 
 

É também do interesse deles para fazer escoamento de produtos mais rápidos. Tudo 
isso é muito importante, então, há uma perspectiva de aumento das relações Brasil e 

China, mas não necessariamente no comércio, mas no campo do investimento e do 
financiamento. 
 

Geração valoriza maior flexibilidade no emprego 

27/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Os jovens profissionais brasileiros passaram a buscar maior estabilidade em suas 
carreiras, mas continuam a valorizar acordos flexíveis de trabalho, como a 

possibilidade de cumprir parte da jornada fora do escritório. Segundo pesquisa da 
Deloitte, entre os brasileiros da geração do milênio (nascidos entre 1982 e 1998) que 

dizem ter alto grau de flexibilidade, 88% creem que isso os torna mais engajados às 
empresas. 
 

Uma fatia parecida (89% dos que se encontram nessa situação) afirma que benefícios 
desse tipo aumentam sua eficiência. Horário flexível e a chance de trabalhar parte do 

tempo de casa apareceram no topo da lista dos benefícios mais valorizados pelos 
brasileiros, segundo uma enquete recente da consultoria GPTW (Great Place to Work). 
Dos 1.127 trabalhadores ouvidos, 23% citaram esse tipo de arranjo como o fator que 

mais aumenta a atratividade de uma vaga. Bolsas de estudo apareceram depois, 
mencionadas por 17% do total. 

 
E, em terceiro, sextas-feiras mais curtas (elencadas por 14% dos entrevistados), que, 
normalmente, são compensadas por jornadas mais longas nos outros dias. "Embora 

não tenha usado isso como critério para buscar trabalho, eu valorizo muito a 
flexibilidade", diz o administrador Vinicius Simas. Segundo ele, na empresa onde 

trabalha atualmente, a Westcon Brasil, seu computador é um notebook. "Preciso 
entregar relatórios na parte da manhã que posso fazer de casa na noite anterior e, 
com isso, não tenho de acordar tão cedo." 

 
Para Renata Muramoto, sócia da Deloitte Brasil, os jovens da geração do milênio se 

tornaram "menos românticos", mas continuam buscando maior autonomia. "O 
profissional que está na sua frente das 8h às 17h não é necessariamente o que vai dar 

mais frutos." Segundo especialistas, o uso da tecnologia continuará tendo impacto 
crescente na forma como os trabalhos são organizados. "Isso não vai deixar de ser 
uma aspiração dos mais jovens. A tecnologia muda o conceito de qualidade de vida", 

afirma Daniela Diniz, diretora da GPTW. 
 

Para ela, o maior conservadorismo da geração do milênio --que tem apostado mais 
em oportunidades dentro de suas próprias empresas-- é também um reflexo do seu 
envelhecimento. "A impaciência, a inquietude e a insegurança eram traços muito 

citados sobre essa geração que tinham muito a ver com sua juventude." Por isso, ela 
ressalta que é importante que as empresas separem modismos de tendências reais, 

entre as demandas de seus funcionários mais jovens. 
 
Além de continuar almejando flexibilidade, a chamada geração Y mantém outros 

valores identificados em perfis traçados nos últimos anos. No Brasil, a fatia dos jovens 
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profissionais que dizem valorizar, por exemplo, empresas que tenham impacto social 
positivo passou de 67%, em 2014, para 78% agora, segundo a Deloitte. Embora 
pareçam mais preocupados com o impacto da crise sobre suas chances de carreira, os 

brasileiros estão mais otimistas com o futuro. 
 

Entre os profissionais de 19 a 35 anos empregados no mercado formal, 80% afirmaram 
esperar uma melhora da situação econômica em 2017. No ano anterior, eram 59%. 

No cenário global, o aumento de otimismo foi mais tímido (41% para 45%).  
 
"Eventos recentes como o "brexit" [saída do Reino Unido da União Europeia] e a eleição 

de Donald Trump nos EUA criaram receio grande sobre o futuro da globalização", diz 
Muramoto, da Deloitte. 

 

Jovens agora buscam estabilidade no trabalho 

27/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Conhecidos pela inquietude, os jovens da geração do milênio (nascidos entre 1982 e 

1998) com trabalho com carteira e alta escolaridade estão tendo a sua confiança 
minada pela combinação entre recessão, corrupção e violência. Essa tendência, mais 
marcante no Brasil, é indicada por uma queda brusca na fatia dos profissionais com 

esse perfil que deseja mudar de emprego rapidamente.  
 

No fim de 2015, 48% dos jovens brasileiros de 19 a 35 anos --também chamados de 
geração Y-- esperavam trocar de trabalho em, no máximo, dois anos. No fim de 2016, 
essa parcela recuou para 34%. Embora menos radical, o movimento também foi 

percebido no mundo como um todo, onde esse percentual caiu de 44% para 39%. 
 

Os dados fazem parte de pesquisas da consultoria Deloitte que analisam o perfil dessa 
geração há seis anos. A pesquisa mais recente ouviu quase 8.000 jovens em 30 países, 
300 deles no Brasil.  

 
Os participantes são profissionais com, ao menos, ensino superior completo e que, em 

sua maioria, trabalham para empresas de maior porte (mais de cem funcionários). 
"Parece que os choques que essa geração viveu recentemente geraram uma busca por 
mais estabilidade", afirma Renata Muramoto, sócia da Deloitte Brasil.  

 
Crime, desemprego e corrupção foram elencados, nessa ordem, como principais 

preocupações dos jovens brasileiros de 19 a 35 anos entrevistados. Em países 
desenvolvidos, terrorismo e tensões políticas ocuparam o topo da lista (desemprego 
apareceu em quarto lugar). 

 
Segundo Muramoto, as preocupações diferentes indicam que a recessão que o Brasil 

atravessa desde 2014 pode ter contribuído para uma tendência mais marcante de 
busca de estabilidade entre os jovens do país. Foi o que aconteceu com o 

administrador de empresas Vinicius Simas, 24, que afirma que a crise econômica o 
levou a mudar de atitude. "Eu troquei de emprego quatro vezes e, de repente, comecei 
a sentir que precisava adquirir independência financeira dos meus pais em plena 

crise", diz. 
 

Sua intenção agora é continuar investindo na carreira, mas na própria empresa onde 
está empregado, a multinacional do setor de tecnologia Westcon Brasil. Para Daniela 
Diniz, diretora de conteúdo e eventos da consultoria GPTW (Great Place to Work), os 

jovens profissionais brasileiros estão se tornando mais realistas. "Eles estão vivendo 
o primeiro grande choque de suas vidas. É normal que busquem mais segurança."  

 
Segundo ela, enquetes que a GPTW faz em seu portal revelam que os profissionais 
brasileiros têm dado preferência a se manter no mesmo emprego e ser promovidos. 
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Os jovens de até 34 anos representam 62% dos funcionários das 150 melhores 
empresas para trabalhar no Brasil (são mapeadas em uma pesquisa anual da GPTW. 
 

Previdências de 22 Estados e do DF operam no vermelho, aponta pesquisa 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Na semana em que o presidente Michel Temer anunciou que os servidores dos Estados 

e municípios ficariam de fora da reforma da Previdência, um estudo mostra o tamanho 
do problema deixado para os governadores. Atualmente, as previdências do Distrito 
Federal e de 22 dos 26 Estados operam no vermelho.  

 
Em apenas seis anos – entre 2009 e 2015, último dado disponível -, o rombo passou 

de R$ 49 bilhões para R$ 77 bilhões, em valores atualizados pela inflação. Para pagar 
os aposentados, os Estados usam o dinheiro do seu caixa. A parcela da receita 
comprometida com a Previdência, na média, subiu de 9,5% para 13,2%. Santa 

Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já gastam mais de 20% da receita com 
Previdência.  

 
Os números que mostram a nova dinâmica de gastos, Estado por Estado, constam de 
uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Três fatores 

levaram à deterioração acelerada, explica um dos autores do trabalho, Claudio 
Hamilton Matos dos Santos, técnico de Planejamento e Pesquisa da área 

macroeconômica do Ipea.  
 
O primeiro deles até contraria outros levantamentos: o número de funcionários na 

ativa está caindo – o que leva à redução das pessoas que contribuem com a 
Previdência. Na média, a retração foi de 3,6% em sete anos. Mas, em alguns Estados, 

foi bem maior porque os governadores tentam cortar despesas reduzindo a máquina 
pública. No Rio Grande do Sul, houve corte de 18% no pessoal. Em São Paulo, de 
12%.  

 
Por outro lado, ocorre uma aceleração nos pedidos de aposentadorias. O número de 

inativos cresceu 25% entre 2009 e 2015. Há Estados em que o ritmo foi frenético. No 
Acre e Tocantins, o número de aposentados praticamente dobrou.  
 

O terceiro fator foi pontual, mas nefasto: houve reajustes generalizados nos salários 
dos servidores, que foram repassados, em sua maioria, integralmente para os 

aposentados. Não há espaço para mais reajustes, mas o número de aposentados vai 
continuar a crescer e o de servidores, a cair. “Esse descompasso não vai apenas 
aumentar o déficit, mas também prejudicar a qualidade dos serviços públicos dos 

Estados”, diz Claudio Hamilton, do Ipea.  
 

Realidade  
“O que o Ipea constatou é a mais pura realidade: sem uma reforma, em cinco ou dez 

anos todos os Estados estarão como o Rio de Janeiro”, diz o secretário da Fazenda de 
Alagoas, George Santoro. Sua gestão fez um PDV, plano de demissão voluntária, 
seguiu o exemplo da União e apertou as regras para concessão de pensões, e agora 

estuda a criação de um fundo para amparar a Previdência. Mas ele alerta: “Uma hora 
seremos obrigados a contratar, porque não tem como fazer segurança sem policial na 

rua ou dar aula sem professor; a qualidade do serviço público está caindo no País 
todo”, diz.  
 

Na tentativa de aliviar a crescente pressão sobre as contas, nos próximos dias os 
Estados voltarão a procurar o governo para pedir o compartilhamento das 

contribuições (tipo de tributo que é de exclusividade da União). “Não vamos conseguir 
oferecer todos os serviços se a receita não aumentar”, diz André Horta, presidente do 
Consórcio Nacional de Secretarias da Fazenda (Consefaz).  
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Mais grupos tentam fugir da reforma da Previdência 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A decisão do presidente Michel Temer de retirar os servidores públicos estaduais e 
municipais da reforma da Previdência provocou uma espécie de “vale tudo” para 

escapar das mudanças nas regras de acesso à aposentadoria e pensões.  
 

Na reta final da apresentação do relatório da proposta, na Câmara dos Deputados, a 
pressão de diversas categorias para ficarem fora das mudanças ou, ao menos, obterem 
regras mais suaves só aumentou, e ameaça desfigurar ainda mais o texto da Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC).  
 

Entre as categorias que mais têm feito pressão estão os policiais federais, juízes e 
procuradores, os professores e os servidores públicos federais. O governo, porém, 
garante que as mudanças que tinham de ser feitas já foram definidas.  

 
A grande quantidade de emendas ao texto original – 164 – mostra que a lista de 

categorias insatisfeitas é relevante. Trabalhadores rurais e profissionais de atividades 
com riscos de insalubridade, como mineradores, por exemplo, batalham para manter 
as regras atuais de aposentadoria, que exigem idade menor do que a proposta da 

reforma e menos tempo de contribuição.  
 

O anúncio feito na semana passada de que servidores estaduais e municipais estariam 
fora das novas regras provocou disparidades e deu fôlego às pressões, com discussões 
sobre isonomia constitucional.  

 
Um professor de universidade federal, por exemplo, só poderá se aposentar aos 65 

anos na nova regra geral. Mas um docente de uma universidade estadual poderá ter 
uma regra mais branda, a depender da reforma que aquele Estado fizer.  
 

Para o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís 
Boudens, o governo terá de descobrir um malabarismo jurídico para fazer com que as 

regras para policiais civis estaduais e guardas municipais sejam diferentes do regime 
dos policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários.  
 

“Essas forças de segurança pública estão regidas pelo mesmo artigo na Constituição, 
e devem seguir o mesmo ordenamento. É impossível separar as categorias sem alterar 

de maneira contundente o texto constitucional”, diz Boudens.  
 
A União dos Policiais do Brasil, que reúne várias associações de trabalhadores da 

segurança pública, se reunirá novamente na terça-feira para aumentar a pressão sobre 
o governo. “Haverá novas manifestações e já há um grupo grande falando em greve”, 

alerta Boudens.  
 

Outro grupo que fala em paralisar as atividades são as entidades filantrópicas de 
saúde, educação e assistência social. Atualmente, essas instituições não recolhem a 
cota patronal das contribuições previdenciárias dos empregados, mas correm o risco 

de perder essa isenção.  
 

O presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), Custódio 
Pereira, afirma que esses hospitais, faculdades e entidades assistenciais simplesmente 
deixarão de conceder bolsas e realizar o atendimento gratuito à população.  

 
“São as filantrópicas que levam esses serviços às pessoas mais pobres que o Estado 

não consegue alcançar. São essas entidades que têm as melhores notas no MEC, que 
são responsáveis por 60% dos atendimentos do SUS e executam 62,7% dos serviços 
de assistência social no País”, alega.  
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‘Dizer não’. No governo, porém, a ordem é não ceder em nenhum ponto e manter a 
exigência à base aliada no Congresso para que a reforma dê o mesmo tratamento a 
todos os trabalhadores da iniciativa privada e servidores federais, incluindo políticos.  

“Nosso objetivo é uniformizar as regras. Se houver pressão, teremos de falar não”, 
afirma o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, 

Mansueto Almeida.  
 

Para ele, a retirada dos servidores estaduais e municipais da reforma não abre 
caminho para novas exceções no âmbito federal. Faz justamente o contrário, joga a 
responsabilidade para que Estados e municípios aprovem também as suas reformas.  

 
“Os governos regionais não poderão aprovar regras mais brandas porque precisam 

ajustar suas contas e o governo federal não poderá bancar mais rombos dos entes 
federativos. E o prazo é curto, porque os Estados voltarão a pagar o serviço cheio de 
suas dívidas com a União na metade de 2018”, lembra, fazendo referência ao acordo 

que deu aos Estados um prazo para o pagamento de parcelas menores de seus débitos 
com o governo federal. 

 

Perda com gatos na rede elétrica chega a R$ 8 bi 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Todos os dias, um volume de energia suficiente para iluminar todo o Estado de Santa 

Catarina e seus 7 milhões de habitantes é roubado da geração elétrica nacional. São 
mais de 15 milhões de megawatts de energia que, por hora, escorrem pelos cabos das 
ligações clandestinas, os famosos “gatos”, que só em 2015 geraram prejuízo superior 

a R$ 8 bilhões.  
 

Os dados apurados por novo estudo do Instituto Acende Brasil, especializado no setor  
elétrico, expõem o tamanho do rombo financeiro que, no fim das contas, acaba sendo 
cobrado dos consumidores que mantém suas contas e instalações em ordem. Isso 

ocorre porque as distribuidoras trabalham com margem de preço suficiente para arcar 
com as diferenças entre a energia que compram das usinas geradoras e aquela que 

efetivamente faturam para seus usuários. Caso contrário, correriam risco de ir à 
bancarrota.  
 

Na média, o roubo elétrico suga diariamente 5% da produção nacional de energia. A 
diluição, golpe dado por milhões de instalações clandestinas, ajuda a ofuscar o 

tamanho do estrago. Os R$ 8 bilhões furtados em 2015 e que não chamam a atenção 
da população superam, com folga, os R$ 6,2 bilhões que a Petrobrás teve de declarar 
em baixas contábeis no mesmo ano, por conta da corrupção escancarada pela 

Operação Lava Jato, da Polícia Federal.  
 

“Há um problema moral nisso tudo. A sociedade acaba tolerando uma situação dessas 
como se fosse natural, porque se trata do que se costuma chamar de pequeno furto. 

Mas quando observamos a dimensão do problema que é produzido, encaramos como 
a realidade do setor é assustadora”, diz Claudio Sales, presidente do Acende Brasil.  
 

Calote. Aos golpes, soma-se o peso da inadimplência. Clientes que somam mais de 
dois anos de atrasos no pagamento da conta de luz geram prejuízo de mais R$ 3 

bilhões por ano. Somados com os gatos, chega-se a um rombo de R$ 11 bilhões.  
 
As distribuidoras da região Norte do País concentram o maior número de fraudes. A 

Amazonas Energia (AME), controlada pela estatal Eletrobrás, vê regularmente 32,5% 
da energia que lança pelas linhas de transmissão do Estado ser consumida por 

instalações ilegais. Na Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), esse volume foi de 
28,1% em 2015.  
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O baque mais agressivo das fraudes é sentido pelo Rio de Janeiro. A Light, uma das 
maiores distribuidoras do País, entrega energia para 4,2 milhões de clientes. Outras 
1,75 milhão de unidades de consumo, porém, (sejam consumidores formais da 

empresa ou não) roubam energia diariamente dos postes cariocas. Na Baixada 
Fluminense, conforme números da própria empresa, 40% da carga são desviadas por 

golpes. As fraudes consomem ainda 30% do que chega até as zonas Norte e Oeste do 
Rio.  

 
Do total da energia distribuída na área de concessão da empresa, 23,4% é furtada, o 
equivalente aos 6 mil megawatts consumidos por todas as residências do Espírito 

Santo. Nos cálculos da Light, se todos esses furtos fossem eliminados, a tarifa de 
energia no Rio cairia 17%.  

 
As maracutaias têm sobrecarregado as distribuidoras do Rio e, segundo a Light, 
provocado interrupções no fornecimento. “Entre os dias 22 e 31 de janeiro a Light 

atendeu 30 mil chamados em razão de interrupções”, declara a empresa. Apesar de o 
maior número de ligações irregulares ser nas favelas, é nas mansões e nos bairros 

nobres do Rio que ocorrem os maiores assaltos elétricos. 
 

Ternium usa fórmula de Nippon para derrubar presidente 

27/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Ternium, acionista controladora da Usiminas, utilizou a mesma fórmula que a sua 
sócia Nippon Steel em 2014 para derrubar o até então presidente da siderúrgica 
mineira, Julián Eguren, nome indicado pela companhia argentina. Semana passada em 

decisão que também provocou racha no Conselho de Administração da empresa, 
Rômel de Souza, que ocupava a presidência, foi destituído por ter assinado sozinho 

um memorando estratégico, o que teria contrariado o estatuto da empresa.  
 
Essa foi a segunda vez em menos de um ano que o executivo foi afastado por decisão 

do Conselho de Administração. Na destituição que ocorreu em maio de 2016, no 
entanto, a justificativa utilizada foi de incapacidade para permanecer o cargo.  

 
No entanto, após ação impetrada pela Nippon, para reconduzir Rômel ao cargo, o 
executivo voltou à presidência após entendimento da Justiça mineira de que deveria 

ter prevalecido as obrigações do bloco de controle, que exige consenso dos signatários 
em sua tomada de decisão.  

 
Dessa vez, a Ternium alega conduta ilegal de Rômel, nome de confiança da Nippon 
Steel, ao ter desrespeitado o estatuto da companhia, que exige que um documento 

como esse (memorando estratégico) fosse assinado por ao menos dois diretores e 
somente após conhecimento prévio do Conselho de Administração. Teria violado ainda 

seu dever fiduciário, agindo contra ainda a Lei das S/As. Dessa forma, mesmo que não 
tenha existido consenso na reunião prévia do Conselho de Administração, a adoção do 

voto livre se justificaria.  
 
Em setembro de 2014, quando a briga societária da Usiminas se tornou pública, a 

lógica foi muito similar. Julián Eguren, indicado pela Ternium, foi afastado pelo 
Conselho, também em uma decisão sem consenso, juntamente com outros dois 

executivos da siderúrgica, todos indicados pela companhia argentina. A justificativa 
da Nippon foi de que eles teriam recebido bônus irregularmente. A Ternium foi à Justiça 
tentar reverter o afastamento dos três executivos, mas o pedido foi indeferido.  

 
“Em 2014 a Nippon quis mudar diretores e naquele momento a Ternium não concordou 

com a mudança. A Nippon defendeu o voto livre pelo interesse da companhia, dizendo 
que os fatos justificavam”, destaca o advogado do BMA, escritório que defende a 
Ternium no caso da Usiminas, Luiz Fraga. “A situação é análoga”, afirma.  
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A Nippon Steel, sócia controladora da Usiminas, afirmou, em nota, que tomará todas 
as medidas legais cabíveis contra a destituição de Rômel. O conglomerado japonês 
destaca que a ação foi ilegal e ilegítima, já que, segundo ela, violou o acordo de 

acionistas, que prevê consenso entre seus signatários. Uma fonte próxima da Nippon 
disse ainda que o voto livre foi forçado e que houve má-fé.  

 
Cautela  

A percepção é de cautela da Ternium com a saída de Rômel e com a eleição de Sergio 
Leite para seu cargo, como foi feito no ano passado.  
 

Ao contrário de como ocorreu na destituição anterior, quando Ascânio Merrighi, 
diretor-executivo da Soluções Usiminas, foi para a vice-presidência Comercial no lugar 

de Leite, dessa vez a estratégia foi deixar com Leite não só os cargos antes ocupados 
por Rômel, que além de presidente era diretor vice-presidente de Tecnologia e 
Qualidade, mas também acumulou seu cargo, de diretor vice-presidente Comercial. 

Guimarães – fernanda.guimaraes@estadao.com) 
 

Seu jeito de pensar influencia seu sucesso no trabalho ou nos negócios? 

27/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A forma como você pensa e encara a vida é determinante para o seu sucesso 
no trabalho ou como empreendedor 

 
Sua atitude mental é determinante para o seu sucesso no trabalho ou nos negócios 
Pixabay  

 
Quantas vezes você já ouviu falar sobre como o pensamento tem o poder de influenciar 

vários aspectos da nossa vida, do amor à carreira? Uma, duas, milhares de vezes? 
Saiba que não é clichê. A forma como você pensa e encara a vida é determinante para 

o seu sucesso no trabalho ou como empreendedor. 
 
A professora de psicologia da Universidade de Stanford, Carol Dweck, dedicou mais de 

três décadas de pesquisa ao funcionamento da mente humana. Carol investigou como 
o poder de nossas crenças, conscientes e inconscientes, é capaz de moldar decisões e 

atitudes em várias áreas da nossa vida e concluiu que existem, basicamente, dois tipos 
de pensamento: o fixo e o voltado para o crescimento (em inglês, fixed/growth 
mindset).  

 
A questão central do trabalho de Carol – que resultou no livro Mindset: a Nova 

Psicologia do Sucesso, lançado pela Objetiva em 2006 – não é sobre ter ou não ter 
inteligência e talento, mas sobre como cada um de nós enxerga as suas 
potencialidades e reage diante de problemas, desafios e críticas. A postura que, de um 

lado, quem tem mentalidade fixa acredita que inteligência, caráter e habilidade criativa 
são atributos que não podemos mudar de maneira significativa.  

 
Você é ou não inteligente e nada que faça pode mudar isso. O sucesso ou o fracasso, 
neste caso, são atestados de inteligência. Uma pessoa com esse tipo de pensamento 

é muito boa para tarefas que exigem domínio de rotinas e disciplina, ou seja, consegue 
entregar ótimos resultados em um ambiente mais previsível. Mas, diante do temor de 

fracassar, tendem a perseguir projetos menos inovadores. Sabe aquela pessoa que 
prefere sempre o quebra-cabeça mais fácil? 
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Segundo a psicóloga, mesmo sem precisar, essas pessoas passam a vida tentando 
provar que são melhores e mais inteligentes que seus colegas na sala de aula, na 
carreira, nos relacionamentos. Diante de um fracasso, acham que não são inteligentes. 

 
Por outro lado, quem tem um pensamento voltado para o crescimento entende que a 

inteligência e a personalidade não são imutáveis e podem ser desenvolvidas. Isso faz 
com que elas enxerguem o fracasso como um grande trampolim para o aprendizado e 

o desenvolvimento de novas habilidades – a paixão pelo aprendizado é a essência 
dessa mentalidade, que tem mais facilidade para lidar com a incerteza e se dá bem 
em momentos em que se exige inovação. É esse tipo de pensamento que permite às 

pessoas prosperar em momentos difíceis da vida.  
 

“À medida que você começa a entender as mentalidades fixas e de crescimento, você 
verá exatamente como uma coisa leva a outra. Como a crença de que suas qualidades 
são esculpidas na pedra leva a uma série de pensamentos e ações, e como a crença 

de que suas qualidades podem ser cultivadas leva a uma série de diferente de 
pensamentos e ações, levando-o por uma estrada inteiramente diferente”, diz a 

psicóloga em um trecho do livro. 
 
Aprendendo a pensar diferente 

Embora a nossa mentalidade seja moldada desde muito cedo, a boa notícia é que, 
segundo Carol, o cérebro é dinâmico e como muda com o aprendizado. Ou seja, é 

possível reprogramar o cérebro para pensar diferente. O ponto de partida chegar a 
uma mentalidade de crescimento está na vontade de aprender e desenvolver novas 
habilidades. Mas o inverso também pode ocorrer quando um profissional com um 

pensamento voltado para o crescimento acaba sendo contaminado por um ambiente 
no qual predomina a mentalidade fixa.  

 
Qual é a mentalidade da sua organização? 
Depois de estudar como esses pensamentos moldam a vida de indivíduos, Carol 

passou a pesquisar como esse conceito-chave da psicologia se aplica também às 
organizações. Ela estudou um grupo de grandes empresas, integrantes da lista Fortune 

500 e Fortune 1.000.  
 
Uma empresa com mentalidade fixa valoriza a inteligência natural e o talento para os 

negócios e estimula um ambiente é mais competitivo, baseado em um sistema de 
“profissionais estrelas”. Já uma companhia com mentalidade de crescimento, aprecia 

mais o esforço e o desejo de aprender e crescer dos seus colaboradores. A mentalidade 
de crescimento, por exemplo, é a que está por trás, das startups e das iniciativas de 
negócios mais inovadoras, conduzidas por empreendedores que são motivados por 

desafios e tendem a arriscar mais. 
 

Nas empresas 
 

Como criar e estimular um ambiente favorável a mentalidade de crescimento: 
 Acredite e estimule a crença de que as habilidades são algo que pode ser 

aprendido e desenvolvido. 

 Transmita que a empresa valoriza o aprendizado e a perseverança, não apenas 
a genialidade ou o talento pronto. 

 Dê feedback de forma que ele estimule e promova o aprendizado e o sucesso 
futuro. 

 Estimule a troca de conhecimento entre os diferentes níveis e apresente os 

gestores como recursos para o aprendizado. 
 

Qual é o seu modo de pensar? 

 



Mentalidade 
fixa  

 
Mentalidade de Crescimento  

 

Desafios  
Evitam desafios por medo de falhar e afetar negativamente sua auto-imagem. Por 
isso, preferem se restringir aquilo que sabem fazer bem  

 
Abraçar desafios. Os utilizam como oportunidades de crescimento e aprendizado  
 

Obstáculos  
Desistem facilmente quando se deparam com obstáculos ou críticas.  

 
Persistir diante dos contratempos. Focam na melhoria ao invés de se preocuparem 

com o fracasso 
 

Esforço  
Acredita que, ou você é inteligente ou não é, e, portanto, vê o esforço algo sem 
finalidade que não vai levá-lo a lugar algum. Por isso, evita  

 
Acreditam que a inteligência pode ser desenvolvida e enxergam o esforço como um 
caminho para o sucesso, maestria 

 
Críticas  
Ignorar avaliações e feedbacks negativos, porém úteis  

 
Aprender com as críticas e não veem o feedback negativo como sendo diretamente 

sobre elas como pessoa 
 
Sucesso dos Outros  

Se sentir ameaçados diante do sucesso dos outros  

 
Encontrar lições e inspiração no sucesso dos outros 



Resultado  
Como resultado, eles tendem a se desenvolver menos que o seu potencial  
Tudo isto confirma uma visão determinista do mundo  

 
 
Como resultado, eles atingem níveis de desempenho cada vez mais elevados  

Tudo isso lhes dá uma maior sensação de livre arbítrio  
 

Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo. 
 

Ibama confirma multa de R$ 50 milhões à Volkswagen 

27/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
confirmou a decisão de multar a Volkswagen do Brasil em R$ 50 milhões por fraude 

em testes de emissão realizados em laboratório com picapes Amarok 2011 e 2012. O 
órgão negou recurso à montadora, que tentou demonstrar que o software instalado 

nos carros para adulterar o padrão de emissões durante testes laboratoriais não 
estaria ativo nem seria efetivo para burlar medições. 
 

Um relatório concluído pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
em janeiro deste ano, a pedido do Ibama, apontou que as picapes VW, equipadas com 

motor EA 189 2.0 turbodiesel, continham dispositivo que reduzia em 0,26 g/km, em 
média, a emissão de poluentes informada durante os ensaios de laboratório.  

 
“Se não fosse a ação do dispositivo, as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) 
superariam o limite regulamentado. Em média, atingiram 1,101 g/km e, portanto, os 

veículos teriam sido reprovados nos testes”, aponta trecho da decisão apresentada 
pelo Ibama.  

 
O órgão também determinou que a empresa realize o recall das picapes Amarok que 
contêm o dispositivo capaz de reduzir emissões durante testes. Segundo o órgão, a 

convocação envolve mais de 17 mil veículos. Em resposta, a montadora informou 
apenas que “foi notificada na quinta-feira (23/3), está analisando a decisão e se 

manifestará oportunamente”. 
 
Como se sabe, o problema que afeta a Amarok é o mesmo que detonou globalmente 

o escândalo do dieselgate e levou o Grupo Volkswagen a fazer grandes mudanças em 
seu comando mundial e resultou, somente nos Estados Unidos, em uma multa de US$ 

4,3 bilhões.  
 
A fraude foi desvendada nos Estados Unidos em setembro de 2015 pela agência de 

proteção ambiental americana. O órgão descobriu que um software instalado em 
vários motores diesel da VW era capaz de promover a redução momentânea de 

poluentes quando “percebia” que o veículo era plugado em equipamentos de análise.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25526/ibama-confirma-multa-de-r-50-milhoes-a-volkswagen


A fraude afetou motores diesel 1.2, 1.6 e 2.0 de cerca de 11 milhões de veículos de 
diversas marcas do grupo vendidos globalmente, como Audi, Seat, Skoda e a própria 
Volkswagen. No Brasil, onde é proibido o uso de motorização diesel em carros, a 

Amarok foi o único modelo atingido pelo problema.  
 

Mercedes-Benz moderniza cabine dos caminhões 

27/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

A Mercedes-Benz moderniza o interior da cabine dos caminhões Atego, Axor e Actros, 

a partir da ampliação do pacote Econfort, que inclui itens que priorizam conforto, 
economia de combustível e redução do custo de manutenção do veículo.  

 
Lançado em 2014, o pacote passa por sua terceira etapa de ampliação: a primeira, 
em 2015, com foco em consumo, e a segunda em 2016, em descontos na manutenção. 

Desta vez, as melhorias foram focadas no conforto ao motorista. 
 

“As mudanças foram baseadas nos pedidos dos clientes e principalmente dos próprios 
motoristas: estamos entregando exatamente o que eles nos pediram nos últimos dois 
anos”, afirma o vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços da Mercedes-

Benz, Roberto Leoncini.  
 

Entre as novidades, estão os novos assentos do motorista e acompanhante. Com 
design totalmente novo, o projeto do novo banco partiu do zero e foi pautado em 
melhorar a ergonomia.  

 
Oferecido nas versões estático e pneumático, standard e conforto, o assento do 

motorista traz até 12 opções de regulagem a depender da versão, além de cinto de 
segurança integrado também para o passageiro.  
 

Com dois tipos de acabamento, tecido ou vinil, com possibilidade de combinação entre 
eles, o assento traz encosto com desenho mais confortável para as costas, apoios 

laterais e espessura aumentada em um centímetro com relação à versão anterior. 
 
Entre as regulagens, estão ajuste do encosto das costas, baixar/levantar o assento 

pneumático, ajuste de altura do banco, ajuste de inclinação, amortecedor, 
amortecimento horizontal, ajuste horizontal, ajuste de profundidade, baixar/levantar 

encosto das costas e ajuste lombar, este último na versão conforto. 
 

A Mercedes-Benz também melhorou o sistema multimídia com alguns opcionais, 
mantendo o rádio AM/FM com toca CD, MP3 e WMA, entradas auxiliares mini-USB, 
auxiliar e Bluetooth, distribuídos em três diferentes pacotes: preparação (antena, cabo 

e alto-falantes), básico (itens anteriores mais tweeter e rádio/CD) e conforto (todos 
os anteriores mais volante com comandos integrados para o rádio, Bluetooth e 

navegação no painel de controle). Completa o pacote o tacógrafo digital, de série para 
todos os caminhões da marca. 
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Novo volante multifuncional e assento com mais regulagens são destaque do 
novo pacote Econfort 
 

Adicionalmente, a linha rodoviária do modelo Axor passa a contar com a versão da 
caixa de transmissão automatizada, que tem sensor de inclinação da via, versão que 

já estava presente no Actros. 
 

“Chegamos à evolução do posto de trabalho do motorista. Além de um bom caminhão, 
ele precisa e merece um lugar com conforto e segurança e esta é uma maneira 
otimizada para entregar mais produtividade”, explica Leoncini. 

 
Para o executivo, embora este investimento em melhorias represente maior valor 

agregado ao veículo, a Mercedes-Benz mantém sua estratégia de incorporá-la ao 
aumento do preço de seus caminhões de 10% e que foram anunciados em 2016. “Já 
reposicionamos o preço, mas quem faz o preço é o mercado”, afirma, ao se referir ao 

impacto dos novos itens no valor final do caminhão.  
 

“Às vezes tentamos repassar [os custos], mas entendemos o momento do cliente 
[crise]. Estamos atualmente trabalhando com um volume de mercado de 2009, com 
preços de 2011 e tecnologias Euro 5 insistentemente agregando valor”, analisa. 

 
“Agora como marca líder do mercado temos mais responsabilidades e não vamos parar 

de investir em serviços e de ouvir as estradas. Esta é só a primeira parte da evolução 
do Econfort”, diz. Ele promete mais novidades para o ano, principalmente na Fenatran 
em outubro próximo, maior feira do setor de transportes no País, da qual a marca 

voltará a participar após ausência na última edição, em 2015. 
 

Primeiro trimestre esfria expectativa para caminhões 

27/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
Para quem esperava por um ano melhor do mercado de caminhões, 2017 começou 

decepcionante. Após um primeiro bimestre pífio, com pouco mais de 5 mil unidades 
emplacadas no País e queda de 33% das vendas, a Mercedes-Benz começa a enxergar 
a possibilidade de um ano ainda mais difícil do que foi 2016 ao analisar os números 

preliminares de março, que apontam para o fechamento do primeiro trimestre em 
nova retração pronunciada. 

 
Para Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços para 

caminhões e ônibus da Mercedes-Benz, o que se vê até agora é que, embora todos os 
indicadores apontem para a retomada da economia este ano, não há nada de concreto 
para sustentar o cenário de recuperação, nem mesmo o agronegócio, que apesar da 

safra recorde de mais de 200 milhões de toneladas de grãos prevista para o período, 
não é capaz de resolver o problema da baixíssima demanda do mercado de veículos 

comerciais pesados. 
 
"A única coisa que sabemos é que amanhã teremos uma nova surpresa, e que nem 

sempre é boa", lamenta o executivo. Contudo, ele justifica os contínuos investimentos 
que a montadora realiza no Brasil. O resultado de um deles está sendo lançando este 

mês, o interior renovado das cabines dos modelos Atego, Axor e Actros.  
 
As melhorias e modernização do cockpit foram projetadas pelo centro de 

desenvolvimento da fabricante junto à fábrica de São Bernardo do Campo (SP). 
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Leoncini afirma que esta modernização faz parte de uma série de investimentos 
contínuos que a empresa dedica anualmente para desenvolvimentos na área de 
produtos, mas que não são divulgáveis. 

 
“Há dois ou três anos a Mercedes-Benz vem apresentando resultado negativo [no 

Brasil]: temos uma fábrica com capacidade para montar 80 mil caminhões em um 
mercado total de 47 mil dividido por 12 montadoras.  

 
Temos de fazer a lição de casa, reajustar. Não é fácil convencer o board da matriz a 
fazer investimentos aqui, mas é um país continental, com uma frota com idade média 

muito avançada e cerca de 240 mil veículos rodando com mais de 30 anos. Isso revela 
que é um dos mercados que tem o maior potencial de renovação de frota do mundo”, 

argumenta.  
 
Atualmente, estão em curso diferentes programas de investimento da Mercedes-Benz 

no Brasil, com um total de R$ 1,4 bilhão entre 2015 e 2018. Deste total, R$ 500 
milhões estão sendo dedicados justamente para a modernização da fábrica de São 

Bernardo do Campo (SP), responsável pela produção de caminhões e ônibus da marca, 
além de agregados, como motores, caixas de câmbio e eixos.  
 

Outros R$ 230 milhões são aplicados na planta de Juiz de Fora (MG), onde são 
montadas as cabines dos caminhões produzidos em São Paulo. Além disso, há ainda 

R$ 70 milhões para a construção do campo de provas de veículos comerciais em 
Iracemápolis (SP), que a empresa planeja inaugurar em breve. 
 

Apesar do cenário catastrótfico para o setor, Leoncini garante que a empresa seguirá 
com lançamentos previstos para este ano.  

 
“A gente está sempre modificando alguma coisa e teremos mais novidades neste ano. 
Parte delas estamos antecipando aqui, mas teremos muito mais a apresentar, em 

produtos e principalmente em serviços, na Fenatran, que este ano vamos participar. 
 

Não sei se a condição agora não é pior do que a da última edição [2015], quando 
decidimos não participar. Pela lógica, então, não deveríamos ir novamente, mas em 
respeito ao setor de transporte de carga e aos clientes estaremos lá.” 

 

MAN Latin America exporta 70 Volksbus 

27/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 

 
 
A MAN Latin America exportou um lote de 70 chassis Volksbus 17.230 OD V-Tronic 

para Costa Rica, Panamá e República Dominicana, mercados da América Central. Os 
modelos utilizam motor Euro 5, são equipados com transmissão automatizada e rodam 

em cidades como San José, capital da Costa Rica, e Santo Domingo, na República 
Dominicana.  
 

A produção dos chassis Volksbus é feita na fábrica da MAN Latin America em Resende 
(RJ). Os veículos fabricados ou distribuídos pela MAN Latin America estão também em 

mercados como México, Argentina, Chile e Colômbia.  
 
No total, as exportações da MAN Latin America cresceram 15% em 2016 na 

comparação com o ano anterior. Na África, além da exportação de veículos brasileiros 
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para diversos mercados, uma parceria com a MAN Truck & Bus em Pinetown, África 
do Sul, garante a produção de caminhões Volkswagen Constellation e chassis Volksbus 
com direção do lado direito. 

 

BMW 430i Cabrio Sport passa por recall 

27/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

A possibilidade de falha no funcionamento dos airbags laterais dianteiros levou a BMW 

a fazer um recall para quatro unidades do 430i Cabrio Sport. Os carros foram 
fabricados entre 21 e 29 de setembro de 2016 e têm chassis 5G87814, 5G87863, 

5G87865 e 5G87875.  
 
A montadora percebeu a possibilidade de falha no módulo de acionamento das bolsas 

infláveis, que em caso de impacto podem não ser acionadas, aumentando o risco de 
danos físicos e materiais aos ocupantes a terceiros. 

 
A correção será feita pela substituição do módulo lateral de acionamento dos airbags. 
O atendimento começa no dia 19 de abril. O reparo é gratuito e tem duração de 35 

minutos.  
 

Outras informações podem ser obtidas na página www.bmw.com.br/recall ou pelo 
telefone 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. 
 

Este é o segundo recall feito pela BMW na semana. O modelo elétrico i3 foi convocado 
na terça-feira, 21, por risco de incêndio.  

 

Anglo American vai investir R$ 1 bilhão em Minas Gerais 

27/03/2017 – Fonte: CIMM 

 
No comando da Anglo American Brasil há menos de um ano, o engenheiro Ruben 

Fernandes prepara-se para fazer um novo investimento da companhia em Minas 
Gerais. Fernandes aguarda somente a aprovação da licença de instalação da fase 3 do 
Projeto Minas-Rio para aplicar R$ 1 bilhão no Estado.  

 
“A partir de julho deste ano, a licença ambiental sai, e aí disparamos esse investimento 

ao longo de um ano, de julho deste ano até julho do ano que vem”, disse Fernandes, 
depois de fazer palestra para empresários mineiros durante o Conexão Empresarial, 

da VB Comunicação, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. 
 
As obras serão realizadas em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, na região 

Central. Assim, a capacidade da Anglo American em julho de 2018 será de 26,5 
milhões de toneladas de minério de ferro.  

 
Ao ser questionado se tem mercado para justificar essa produção, Fernandes disse 
que sim, pois o produto da Anglo American é diferenciado e com agregação de valor. 

“Tem um segmento de mercado importante e que é carente, o de ‘pellet feet’ (minério 
fino para pelotização)”, explicou o executivo, que está no grupo desde 2012. 

 
Com a produção concentrada em Minas Gerais, a companhia tem no Estado seu 
principal ponto no Brasil, segundo Fernandes.  
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“O maior investimento da Anglo American no mundo foi feito em Minas Gerais”, 
afirmou o engenheiro. 
 

Contratações 
Com 2.000 empregados próprios e mais 3.000 terceirizados nas operações de minério 

de ferro, Fernandes contou que novas contratações vão acontecer com a autorização 
da área ambiental do Estado para aumentar a produção em Minas Gerais. “Existe uma 

perspectiva de ajustar o quadro de trabalho”, confirmou o executivo. 
 
Sobre o volume de novos empregados, o presidente disse que a companhia ainda está 

dimensionando esse número necessário. “Depende da licença (ambiental). Assim que 
tiver a garantia da licença, começaremos, se Deus quiser, mas vai haver as 

contratações”, garantiu. 
 
Atualmente, o minério de ferro da Anglo American Brasil é destinado a países da Ásia 

e do Oriente Médio. “É vendido para quem fabrica pelota, para a produção de aço, no 
mercado siderúrgico, no mercado internacional”, informou. 

 
Produção e preço 
A produção da mineradora em Minas Gerais, em 2016, foi de 16,1 milhões de toneladas 

de minério. “Estamos vendendo normalmente”, comemorou Fernandes, apesar das 
oscilações de preço no mercado da commodity. 

 
Com momentos de exuberância na cotação, como o próprio Fernandes se referiu ao 
valor de US$ 215 por tonelada em 2008, a cifra atingiu o fundo do poço no início do 

ano passado, quando bateu nos US$ 50.  
 

Agora, o patamar é de US$ 90 a tonelada. “Mas vai reverter ao longo do ano, vai 
abaixar, acho que chegamos a uma média de US$ 60 no ano de 2017. Nos próximos 
dois anos a tendência é que fique nesse patamar médio. Claro que tem uma oscilação 

de chegar a US$ 80 e voltar para US$ 60”, analisou. 
 

Mesmo assim, Fernandes disse que vale a pena fazer uma nova rodada de 
investimento para produzir e vender mais minério. “Somos competitivos no mercado, 
temos um custo de produção abaixo disso”, disse Fernandes, sem revelar números. 

 
Níquel 

Permanência. Com a produção de 44,5 mil toneladas de níquel distribuídas em Barro 
Alto e Niquelândia, em Goiás, Ruben Fernandes garantiu que esse negócio continuará 
no Brasil. 

 

Máquinas para plástico: setor espera retornar já aos níveis de 2013 

27/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

Após três anos de quedas sucessivas, que encolheram as vendas do setor em cerca 
de 50%, o setor de máquinas para plástico espera forte crescimento em 2017. A 
expectativa de recuperação dos negócios foi reforçada durante a Plástico Brasil, 

realizada de 20 a 24 de março, no São Paulo Expo. 
 

Durante a abertura do evento, Gino Paulucci Jr., presidente da Câmara Setorial de 
Máquinas e Acessórios para a Indústria do Plástico (CSMAIP) da Abimaq, previa 
crescimento de 20% no faturamento das empresas do setor na comparação com o ano 

anterior.  
 

Ao final da feira, com o bom volume de negócios realizados durante o evento, o 
executivo alterou sua estimativa: “Aquela era uma visão conservadora, baseada nos 
negócios represados ao longo de três anos e na necessidade de renovação do parque. 
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Passados três dias feira ouso dizer que podemos retornar aos níveis de 2013 já em 
2017”, afirma. 
 

De acordo com Paulucci, sua nova estimativa está baseada em vários fatores. 
“Primeiro porque temos muitos projetos sendo retomados, muitos deles trazidos aqui 

para o evento para ser negociados”, informa.  
 

Outro fator importante são as mudanças tecnológicas introduzidas nos últimos anos, 
justamente quando o mercado brasileiro entrou em recessão.  
 

“As novas tecnologias introduzidas tornaram as máquinas mais eficientes 
energeticamente, mais produtivas e com melhor qualidade de acabamento do produto 

final”, diz, acrescentando que esses recursos oferecem às empresas nacionais aquilo 
que elas mais necessitam hoje que é aumentar a competitividade.  
 

“As máquinas atuais - diz Paulucci - consomem cerca de 30% menos energia elétrica, 
que é um dos principais insumos da indústria de transformação do plástico. Quem quer 

ser competitivo precisa renovar o parque”. 
 
Paulucci também tem boas expectativas em relação às exportações. As vendas 

externas cresceram cerca de 20% no último ano. “Temos produtos de qualidade, 
temos tecnologia. Eu diria que hoje nosso volume de exportações depende só do 

câmbio. Se a taxa de câmbio contribuir, podemos ampliar as exportações”. 
 

Exportação de autopeças cresce no 1º bimestre 

27/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 

As exportações de autopeças no primeiro bimestre de 2017 somaram US$ 933,1 
milhões, com alta de 3% em relação ao mesmo período de 2016. Já as importações 
totalizaram US$ 1,98 bilhão, 22,2% superiores na mesma base de comparação. Assim, 

o déficit comercial do setor foi de US$ 1,05 bilhão, superando em 46,3% o observado 
no mesmo período do ano passado. 

 
De acordo com o Sindipeças, no acumulado dos últimos 12 meses o resultado continua 

alinhado com os meses anteriores. Nesse período, as exportações totalizaram US$ 6,6 
bilhões e as importações, US$ 12,1 bilhões. Com esses resultados, o déficit alcançou 
US$ 5,4 bilhões. 

 
Para o crescimento das vendas externas no primeiro bimestre principalmente 

contribuíram o aumento das vendas para os mais relevantes parceiros comerciais, 
Argentina e Estados Unidos.  
 

O faturamento líquido nominal da indústria de autopeças em janeiro foi 13,86% maior 
que o registrado em igual mês de 2016, segundo levantamento mensal com 64 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11818-exportacao-de-autopecas-cresce-no-1o-bimestre/pa-1/


empresas associadas que representam 32,2% do faturamento total da indústria de 
autopeças no Brasil.  
 

As vendas para montadoras, 60,7% do total no primeiro mês do ano, cresceram 
28,25%. Os negócios para a reposição e intrassetoriais aumentaram 6% e 27,13%, 

respectivamente.  
 

Termomecanica investe em fábrica em Manaus 

27/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

A Termomecanica investiu R$ 8 milhões na implantação de uma nova fábrica 
(infraestrutura e equipamentos) no Polo Industrial de Manaus (AM), que deve entrar 

em operação a partir de abril. De acordo com a empresa, a nova unidade irá garantir 
mais agilidade e preços competitivos principalmente os fabricantes do setor de 
refrigeração, que em grande parte se concentram na região.  

 
A expectativa é de que, a partir de 2018, a Termomecanica da Amazônia esteja usando 

100% de sua capacidade instalada, atingindo a produção de 150 toneladas mensais 
de insumos para atender a indústria de refrigeração, como os tubos de cobre 
ranhurados. 

 
Para Carlos Alberto Legori, diretor industrial da TM da Amazônia, embora a 

Termomecanica já tenha market share significativo nesse segmento, a nova unidade 
industrial aproxima a companhia da meta de abastecer 100% do mercado nacional, 
que hoje ainda importa parte desses insumos.  

 
“A TM da Amazônia facilita muito a logística de entrega de produtos, reduz custos e 

nos deixa muito mais competitivos para a entrega de produtos com a mesma qualidade 
que os fabricados em nossas plantas em São Bernardo”, afirma. “Os clientes ainda 
têm o benefício de não precisar manter grandes estoques para atender às suas 

necessidades. A reserva poderá ficar armazenada em nossa própria planta”. 
 

O carro-chefe da linha de produção da Termomecanica da Amazônia é o tubo de cobre 
ranhurado voltado para a fabricação e instalação de sistemas de refrigeração e ar-
condicionado, assim como de compressores, linha branca, refrigeradores comerciais, 

evaporadores, trocadores de calor, conexões, purificadores de água, entre outros. 
 

A TM da Amazônia é a quinta fábrica da Termomecanica, que conta ainda conta com 
duas unidades em São Bernardo do Campo (SP), uma no Chile e uma na Argentina, 
além de um Centro de Distribuição em São Bernardo do Campo (SP) e outro em 

Joinville (SC). 
 

“Nesses últimos anos, mesmo com as incertezas políticas e econômicas, fizemos 
questão de investir em tecnologia, novos processos e treinamentos dos funcionários 

para aprimorar ainda mais a qualidade dos produtos e do atendimento prestado ao 
cliente.  
 

Em 2016, apostamos inclusive em uma nova linha de Alumínio, que por conta da 
versatilidade e variedade de aplicações que comporta é uma excelente alternativa ao 

cobre. Tudo isso nos prepara para a desejável retomada da economia”, finaliza Pedro 
Torina, diretor da empresa. 

 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11819-termomecanica-investe-em-fabrica-em-manaus/pa-1/

