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Trabalhadores bloqueiam rodovias do PR em protesto contra terceirização
15/04/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo

Três estradas que passam por Curitiba e Região Metropolitana tiveram nesta manhã de
quarta-feira (15) protesto de entidades sindicais contra o projeto de terceirização que
tramita no Congresso Nacional. Por volta das 9h40, dos cinco pontos de interdição,
apenas um ainda estava operante.
O projeto de lei é criticado pelo PT e algumas centrais sindicais e defendido por
empresários. O texto permite que empresas contratem trabalhadores terceirizados para
exercer qualquer função.
Atualmente esse tipo de contratação é permitida apenas para a chamada atividade-meio,
e não atividade-fim da empresa.
Ou seja, uma universidade particular, por exemplo, pode terceirizar serviços de limpeza e
segurança, mas não contratar professores terceirizados.
Nesta terça-feira (14), a Câmara dos Deputados aprovou a exclusão das empresas
públicas e sociedades de economia mista das regras previstas no projeto.
No Paraná, trabalhadores bloquearam a BR-277 e BR-376, ambas em São José dos
Pinhais, e a BR-476 também conhecida como Rodovia do Xisto, que até as 9h40 ainda
estava interditada. Houve ainda doi pontos de bloqueio no Contorno Sul.
Os bloqueios foram realizados por trabalhadores ligados a metalurgia, sob coordenação da
Força Sindical.
A partir das 11h30 há previsão de uma nova mobilização, desta vez na Praça Santos
Andrade, no Centro de Curitiba, com organização da Central Única dos Trabalhadores
(CUT).

Foz do Iguaçu
Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a mobilização contra a regulamentação dos
contratos de terceirização contou com a adesão de eletricitários da usina de Itaipu, da
subestação de Furnas e da Companhia Paranaense de Energia (Copel).
O protesto que teve início por volta das 7h se estendeu até as 9h30. Na hidrelétrica,
durante a manifestação foi permitida apenas a entrada dos funcionários responsáveis pela
operação.
Entenda o projeto de terceirização
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (8) o projeto de lei 4330/2004, que
regulamenta contratos de terceirização no mercado de trabalho. Agora, o projeto será
encaminhado diretamente para votação no Senado.
O projeto tramita há 10 anos na Câmara e vem sendo discutido desde 2011 por
deputados e representantes das centrais sindicais e dos sindicatos patronais. Ele prevê a
contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade, desde que a contratada
esteja focada em uma atividade específica.
Representantes dos trabalhadores argumentam que a lei pode provocar precarização no
mercado de trabalho. Empresários, por sua vez, defendem que a legislação promoverá
maior formalização e mais empregos.
O que é terceirização?
Na terceirização uma empresa prestadora de serviços é contratada por outra empresa
para realizar serviços determinados e específicos. A prestadora de serviços emprega e
remunera o trabalho realizado por seus funcionários, ou subcontrata outra empresa para
realização desses serviços. Não há vínculo empregatício entre a empresa contratante e os
trabalhadores ou sócios das prestadoras de serviços.
Atualmente, é a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que determina que a
terceirização no Brasil só deve ser dirigida a atividades-meio.
Essa súmula, que serve de base para decisões de juízes da área trabalhista, menciona os
serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como “serviços especializados ligados
à atividade-meio do tomador”, “desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação
direta” do funcionário terceirizado com a empresa contratante.
Quais os pontos polêmicos da proposta?
O PL 4330/04 envolve quatro grandes polêmicas, que têm causado protestos das centrais
sindicais: a abrangência das terceirizações tanto para as atividades-meio como
atividades-fim; obrigações trabalhistas serem de responsabilidade somente da empresa
terceirizada – a contratante tem apenas de fiscalizar; a representatividade sindical, que
passa a ser do sindicato da empresa contratada e não da contratante; e a terceirização no
serviço público. Já os empresários defendem que a nova lei vai aumentar a formalização e
a criação de vagas de trabalho.
O que pode ser terceirizado?
O projeto de lei amplia a terceirização para a atividade-fim, ou seja, a atividade principal.
Atualmente, por exemplo, uma empresa de engenharia não pode contratar um
engenheiro terceirizado, mas o serviço de limpeza pode ser feito por um prestador de

serviço. Da mesma forma montadoras não podem terceirizar os metalúrgicos, e os
bancos, os bancários, por serem funções para atividades-fim. Hoje só é permitido
terceirizar as atividades-meio ou apoio das empresas, ou seja, pessoal da limpeza,
recepção, telefonia, segurança e informática, por exemplo.
A empresa contratada deverá ter objeto social único, compatível com o serviço
contratado. É permitida a existência de mais de um objeto quando a atividade recair na
mesma área de especialização. Isso impede a contratação de empresas guarda-chuvas,
que oferecem serviço de segurança, limpeza e transporte, por exemplo.
Quem responde pelos direitos trabalhistas?
O projeto propõe que a responsabilidade da empresa contratante pelo cumprimento dos
direitos trabalhistas do empregado terceirizado, como pagamento de férias e licençamaternidade, seja subsidiária, ou seja, a empresa que contrata o serviço é acionada na
Justiça somente se forem esgotados os bens da firma terceirizada, quando a contratada
não cumpre as obrigações trabalhistas e após ter respondido, previamente, na Justiça.
Ao mesmo tempo, a empresa contratante poderia ser acionada diretamente pelo
trabalhador terceirizado, mas apenas quando não fiscalizar o cumprimento das obrigações
trabalhistas pela contratada.
No caso da responsabilidade subsidiária, o terceirizado só pode cobrar o pagamento de
direitos da empresa tomadora de serviço após se esgotarem os bens da terceirizada. Já
na solidária, como é atualmente, o terceirizado pode cobrar tanto da empresa que
terceiriza quanto da tomadora de serviços.
A empresa contratante terá de fiscalizar mensalmente o pagamento de salários, horasextras, 13º salário, férias, entre outros direitos, pela empresa terceirizada.
Já a responsabilidade pelos pagamentos de encargos previdenciários e do imposto de
renda relativos aos empregados terceirizados fica por conta da empresa contratante, e
não mais da que terceiriza o serviço. Antes, cabia à contratante apenas fiscalizar todo o
mês o cumprimento desses pagamentos.
A preocupação do governo era que as empresas terceirizadas não cumprissem com o
pagamento dos tributos. A avaliação é que é mais fácil controlar os pagamentos se eles
forem feitos pela empresa que contrata o serviço.
Quem irá representar esses trabalhadores?
Outra questão se refere à representação sindical, se fica a cargo da categoria da empresa
contratante ou da empresa prestadora de serviços. No setor bancário, por exemplo, os
terceirizados não serão representados pelo Sindicato dos Bancários, que teriam mais
poder de negociação. Portanto, o terceirizado que trabalha num banco, por exemplo, não
usufruiria dos direitos conquistados pela classe bancária.
A proposta prevê que os empregados terceirizados sejam regidos pelas convenções ou
acordos trabalhistas feitos entre a contratada e o sindicato dos terceirizados. As
negociações da contratante com seus empregados não se aplicariam aos terceirizados.
Defensores argumentam que isso aumentará o poder de negociação com as entidades
patronais, bem como será favorecida a fiscalização quanto à utilização correta da
prestação de serviços.

Críticos apontam que ao direcionar a contribuição ao sindicato da atividade terceirizada e
não da empresa contratante, o trabalhador terceirizado será atrelado a sindicatos com
menor representatividade e com menor poder de negociação.
Para obter o apoio de centrais sindicais, foi incorporada ao projeto emenda que estabelece
que o funcionário terceirizado será representado pelo sindicato dos empregados da
empresa contratante quando a terceirização for entre empresas com a mesma atividade
econômica, o que possibilitará que o trabalhador receba as correções salariais anuais da
categoria.

Quem é contra e quem é a favor?
A proposta divide opiniões entre empresários, centrais sindicais e trabalhadores. Os
empresários argumentam que o projeto pode ajudar a diminuir a informalidade do
mercado.
Segundo o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, a lei
pode representar a geração, no futuro, de 700 mil empregos/ano em São Paulo e mais de
3 milhões no Brasil.
Já representantes dos trabalhadores acreditam que a aprovação do projeto de lei pode
levar a uma precarização das condições de trabalho. Entre as queixas mais recorrentes
daqueles que trabalham como terceirizados estão a falta de pagamento de direitos
trabalhistas e os casos de empresas que fecham antes de quitar débitos com
trabalhadores.

Entre as entidades que estão a favor do projeto de lei estão as Confederações Nacionais
da Indústria (CNI), do Comércio (CNC), da Agricultura (CNA), do Transporte (CNT), das
Instituições Financeiras (Consif) e da Saúde (CNS), FecomercioSP e FecomercioRJ, além
do Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e
Redes de TV por assinatura, cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações (Sinstal) e Sindicato
Paulista das Empresas de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos (Sintelmark).
As centrais sindicais, representantes dos trabalhadores, eram contra proposta original.
Após a alteração relativa à representação sindical, acertada na terça-feira, no entanto, as
centrais decidiram apoiar o texto, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva, expresidente da Força Sindical.
"Tivemos uma reunião das centrais com o relator e, com a incorporação da emenda,
vamos apoiar o texto". A Central Única dos Trabalhadores (CUT), no entanto, segue
contra a aprovação do PL 4330.
O relator do projeto, o deputado Arthur Oliveira Maia (PMDB-BA), defende que é preciso e
permitir a terceirização para qualquer atividade, desde que a empresa contratada seja
especializada na execução do serviço em questão.
Dessa forma, uma montadora de automóveis, por exemplo, poderia contratar várias
empresas responsáveis pela montagem dos diferentes componentes de um carro.
Sandro Mabel, autor do projeto e deputado até janeiro deste ano, justifica as mudanças
pela necessidade de a empresa moderna ter de se concentrar em seu negócio principal e
na melhoria da qualidade do produto ou da prestação de serviço.
Para ele, ao ignorar a terceirização, os trabalhadores ficaram vulneráveis, por isso, as
relações de trabalho na prestação de serviços a terceiros demandam intervenção
legislativa urgente, no sentido de definir as responsabilidades do tomador e do prestador
de serviços e, assim, garantir os direitos dos trabalhadores.
Estimativas
O Ministério do Trabalho não tem números oficiais de terceirizados no país. De acordo
com um estudo da CUT em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), o total de trabalhadores terceirizados em 2013 no
Brasil correspondia a 26,8% do mercado formal de trabalho, somando 12,7 milhões de
assalariados.
Os estados com maior proporção de terceirizados, segundo o estudo, são São Paulo
(30,5%), Ceará (29,7%), Rio de Janeiro (29,0%), Santa Catarina (28%) e Espírito Santo
(27,1%), superior à média nacional de 26,8%.
Já de acordo com o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços Terceirizáveis e de
Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (Sindeprestem), com apoio da Federação
Nacional dos Sindicatos de Empresas de RH, Trabalho Temporário e Terceirizado
(Fenaserhtt) e Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), a terceirização
empregava, em 2014, 14,3 milhões de trabalhadores formais no país. O setor é composto
por 790 mil empresas, que faturam R$ 536 bilhões ao ano. Os dados foram coletados de
60 entidades representativas do setor.

Argumentos das centrais sindicais
Ainda de acordo com um estudo da CUT em parceria com o Dieese, o trabalhador
terceirizado tem maior rotatividade no mercado. Eles permanecem 2,6 anos a menos no
emprego do que o trabalhador contratado diretamente e têm uma jornada de 3 horas
semanais a mais. Além disso, recebem em média salários 24,7% menores, e a cada 10
acidentes de trabalho fatais, oito ocorrem entre trabalhadores terceirizados, devido à falta
de treinamento e investimentos em qualificação.
O que as empresas ganham?
De acordo com Lúcia Helena Barros, advogada e sócia do escritório Fialdini Advogados, a
regulamentação da terceirização beneficia as empresas contratantes em quatro pontos
principais.
Uma delas é que gera maior competitividade e simplifica o processo produtivo, pois passa
para a responsabilidade da terceirizada as atividades que não são as principais da
empresa.
Outro ponto ressaltado pela advogada é que a tomadora de serviço pode ingressar com
ação para reaver o que gastou com demandas judiciais referentes ao não pagamento dos
direitos trabalhistas por parte da terceirizada.
A advogada enfatiza ainda que a regulamentação dá maior segurança jurídica entre as
empresas e diminui custos com ações trabalhistas.
“Vai haver redução de custos, uma vez que o trabalhador não vai negociar diretamente
com a tomadora de serviços.
O trabalhador pela CLT encarece muito porque equivale a 100% de custo para as
empresas. Mas o empregado terceirizado pode receber menos que o empregado
registrado na CLT caso não seja registrado”, afirma.
Lúcia diz ainda que a regulamentação estimula as empresas terceirizadas a terem
excelência na prestação de serviços para corresponder às expectativas dos tomadores de
serviço. “É patente que vai haver uma modernização dos serviços”, prevê.
A advogada ressalta que haverá necessidade de uma maior fiscalização para que as
prestadoras de serviços resguardem os pagamentos dos direitos trabalhistas.
“O projeto garante a responsabilidade subsidiária por parte dos tomadores, ou seja, caso
não haja condições financeiras dos prestadoras de serviços, os contratantes responderão
pelo pagamento dos direitos. Os trabalhadores de qualquer maneira estão resguardados”,
opina.

Protestos contra a lei da terceirização chegam ao Centro de Curitiba
15/04/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo
Após paralisar trechos de rodovias em protesto contra a lei da terceirização no início da
manhã desta quarta-feira (15), trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba, filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), e outras categorias
estão reunidos na Praça Santos Andrade, no Centro da capital. Segundo estimativas da
Polícia Militar, cerca de mil trabalhadores participam do protesto.
Em seguida, os manifestantes devem seguir em caminhada pela Rua XV até a Boca
Maldita, onde farão um ato de repúdio à lei da terceirização. Está prevista a exposição de
um painel com o nome dos deputados paranaenses que votaram favoravelmente à lei que
reduz e precariza os direitos trabalhistas, segundo os manifestantes. Aqueles que votaram
contrários ao projeto terão seus nomes escritos no painel.
No Paraná, a manifestação é uma aliança conjunta entre CUT, União Geral dos
Trabalhadores (UGT) e Força Sindical. Segundo a presidente da CUT Paraná e uma das
líderes do movimento, Regina Cruz, os protestos são uma forma de chamar a atenção dos
trabalhadores para os efeitos da lei da terceirização.
“Não queremos ninguém terceirizado. É menos salário e mais rotatividade. Além disso, o
FGTS não é repassado pelas empresas; isso já afeta algumas categorias e não queremos
que se estenda às demais.
Na semana passada, representantes da CUT estiveram em Brasílis com a bancada de
deputados do Paraná para discutir o projeto. Agora, a entidade quer que os senadores se
declarem contrários ao projeto.

“Os protestos vão continuar até que consigamos retirar esse projeto de pauta. Ele
escancara o trabalhador terceirizado no mercado de trabalho e tem impacto sobre todas
as categorias”, diz Regina.
Pela manhã
Pela manhã, trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba
fizeram protestos em frente às fábricas da Volvo, Bosch, Case New Holland (CNH),
Volkswagen, Brose, Renault e WHB.
Por volta das 7 horas, eles fecharam trechos das rodovias e das marginais que dão
acesso às fábricas dessas empresas, deixando o trânsito bastante complicado em alguns
pontos, como no Contorno Sul, em frente à Volvo, onde um grande congestionamento se
formou.
Também houve paralisação no Contorno Leste, em dois pontos, em frente às fábricas da
Bosch e da Case New Holland; na BR-376, próximo à Volkswagen e Brose; na BR-277, no
acesso à fábrica da Renault; e na Rodovia do Xisto, em frente à empresa WHB.
Motivação
Chamado de “Dia Nacional de Paralisação”, o protesto nacional foi convocado pela CUT em
24 capitais e tem adesão de movimentos populares e do campo.
As centrais e movimentos populares entendem que, com a aprovação do projeto de lei, o
trabalhador contratado diretamente por uma empresa poderá ser demitido para que um
terceirizado seja contratado, “com diminuição de salários, de direitos e aumento da
jornada de trabalho”.
Já as entidades empresariais e defensores do projeto informam que haverá mais
segurança jurídica para as empresas contratarem e maior proteção social aos
terceirizados.
O presidente da CUT, Vagner Freitas, afirmou que o projeto “não traz benefícios nem para
a economia brasileira nem para os trabalhadores”.
De acordo com o sindicalista, “ele garante única e exclusivamente tranquilidade jurídica
porque o projeto impede ações na Justiça e muito mais lucros para os empresários”.
Câmara aprova texto que proíbe terceirização de atividade-fim em empresas
públicas
15/04/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo

A Câmara dos Deputados aprovou uma mudança no projeto de lei que regulamenta a
terceirização no País (PL 4.330/2004) retirando do texto-base a autorização para que
empresas públicas e de economia mista - como Petrobrás, Caixa e Banco do Brasil possam contratar terceirizadas em atividade-fim.

O projeto de terceirização atualmente debatido regulamenta tal contratação para todas as
atividades da empresa (ou seja, tanto atividade-fim como atividade-meio).
Havia uma discussão se o projeto incluiria as estatais, que hoje podem terceirizar
somente atividades-meio, como serviço de limpeza. Ou seja, no caso da Petrobrás, por
exemplo, a companhia poderia terceirizar a exploração de petróleo (atividade-fim) e não
apenas serviços associados, como exploração geológica (atividade-meio).
A mudança no texto foi sugerida pelo PSDB e foi acompanhada pelo PT e contou com
orientação favorável da liderança do governo. Com isso, o PL 4.330 não poderá regular a
contratação terceirizada por empresas públicas e de economia mista. Essas empresas
deverão, portanto, seguir se reportando à Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que proíbe a terceirização em atividades-fim.
Existe, porém, um vácuo jurídico envolvendo essa súmula. Ela pode ser cancelada por
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Luiz Fux sugeriu que a 331 do TST
passasse pela avaliação do plenário da Corte para decidir se é válida ou não. Ele
argumentou que a súmula poderia ferir o artigo 5º da Constituição, que garante a
liberdade de contratação.
Ao ser questionado se Petrobrás e outras estatais corriam o risco de cair num vácuo legal,
o relator do PL 4.330 disse que sim. "Eu acho que sim", afirmou. Mas Maia disse confiar
que a tramitação do projeto no Senado, para onde vai após passar pela Câmara, pode
"melhorar" essas regras. "Eu acho que ainda vamos avançar para algo melhor no
Senado", afirmou.
Mudança do texto. A permissão estava no primeiro artigo do texto-base aprovado na
semana passada e foi retirada após a apresentação de emenda pelo PSDB.
A supressão da autorização para que a administração pública e empresas mistas
contratem empresas terceirizadas foi aprovada por 360 votos, contra 47 votos pela
manutenção da regra e quatro abstenções.
O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse que a Casa Civil e a
Secretaria de Relações Institucionais (SRI), agora sob comando do vice-presidente Michel
Temer, orientaram a liberação do voto.
Isto favoreceu a supressão sugerida pela bancada tucana. Todas as bancadas ou votaram
com o PSDB ou liberaram seus deputados a votar como quisessem - incluindo o PT.
Votação adiada. A votação dos destaques que podem mudar o texto-base base do
Projeto de Lei que regulamenta a terceirização foi suspensa pelo presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
O tema gerou polêmica no plenário após a apresentação de 34 destaques - 27 de partidos
e sete individuais - alterando diversos pontos do projeto. A votação será retomada
amanhã, às 14h.
O relator do projeto, deputado Arthur Maia (SD-BA), disse que era preciso "calma" para
que os destaques fossem apreciados pelos parlamentares.
"As negociações com o Ministério da Fazenda, que se estenderam até o início da votação,
criaram uma situação de desconhecimento das pessoas sobre o que estava sendo
votado", afirmou.

FMI passa a ver contração de 1,0% do PIB do Brasil em 2015, com mais inflação
15/04/2015 - Fonte: Reuters
O Fundo Monetário Internacional (FMI) passou a projetar contração da atividade brasileira
neste ano, na maior revisão da projeção para um país entre as principais economias do
mundo, ao mesmo tempo em que elevou com força a perspectiva para a inflação para
bem acima da meta do governo.
No relatório "Perspectiva Econômica Global" divulgado nesta terça-feira, o FMI estima
agora que o Produto Interno Bruto (PIB) do país irá contrair 1,0 por cento em 2015,
contra projeção anterior de expansão de 0,3 por cento feita em janeiro.
A perspectiva para 2016 também foi reduzida, em 0,5 ponto percentual, para um
crescimento de 1,0 por cento.
"A confiança do setor privado tem permanecido teimosamente fraca, mesmo depois de a
incerteza relacionada às eleições ter se dissipado, refletindo o risco de racionamento de
eletricidade e água no curto prazo, desafios de competitividade ainda sem solução e os
efeitos da investigação da Petrobras", destacou o FMI em nota.
Os novos números são divulgados após a economia brasileira ter conseguido em 2014 o
crescimento mínimo de 0,1 por cento, registrando o pior desempenho para os
investimentos em 15 anos.
O FMI destaca que as autoridades brasileiras renovaram o compromisso para controlar o
déficit fiscal e reduzir a inflação e que isso vai ajudar a restaurar a confiança na estrutura
de política macroeconômica do Brasil. Mas alerta que isso "vai conter ainda mais a
demanda de curto prazo".
As projeções do organismo internacional estão em linha com as de economistas
consultados na pesquisa Focus do Banco Central -eles veem contração do PIB de 1,01 por
cento em 2015 e expansão de 1,0 por cento em 2016.
O FMI deixou inalteradas as projeções para as economias emergentes e em
desenvolvimento, estimando expansão de 4,3 por cento em 2015 e de 4,7 por cento em
2016.
O Brasil, entretanto, está muito atrás de seus companheiros de Brics Índia e China, países
para os quais o FMI prevê expansão de 7,5 por cento e 6,8 por cento respectivamente
este ano.
INFLAÇÃO
O FMI também piorou com força sua visão para a alta dos preços ao consumidor em
2015, projetando a inflação em 7,8 por cento, contra 5,9 por cento no relatório anterior,
bem acima do teto da meta do governo -de 4,5 por cento pelo IPCA, com margem de dois
pontos percentuais para mais ou menos.
Para 2016 a estimativa do organismo é de inflação de 5,9 por cento.
O FMI passou a ver uma taxa de desemprego de 5,9 por cento este ano, contra 6,1 por
cento antes, e de 6,3 por cento em 2016.
O FMI projetou ainda que o déficit em conta corrente do Brasil ficará em 3,7 por cento do
PIB neste ano, contra 3,6 por cento estimados anteriormente, e em 3,4 por cento em
2016.

Tombini: benefício de levar inflação para meta em 2016 deve se estender para
anos seguintes
15/04/2015 - Fonte: Reuters
O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, reiterou nesta terça-feira o objetivo de
levar a inflação para o centro da meta em dezembro de 2016, afirmando que o benefício
de se conseguir isso será estendido para os anos seguintes.
Em discurso durante evento organizado pelo Itaú BBA, Tombini repetiu que a política
monetária está e continuará vigilante para que o IPCA convirja para o centro da meta no
fim de 2016.
A meta de inflação do governo é de 4,5 por cento, com margem de tolerância de dois
pontos percentuais para mais ou para menos.
A expectativa do mercado é que em 2015 o IPCA fique em torno de 8 por cento,
estourando a meta principalmente devido a um forte realinhamento de preços
administrados no começo do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff.
Fazenda fecha acordo para cobrar INSS antecipado de terceirizados
15/04/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo
O Ministério da Fazenda não conseguiu chegar a um acordo sobre a cobrança da
Contribuição Previdenciária do INSS no texto do projeto de lei que regulamenta a
contratação de trabalhadores terceirizados, disse nesta terça-feira o relator da matéria na
Câmara, deputado Arthur Maia (SD-BA).
Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pediu ao deputado que incluísse
em seu relatório sobre o projeto da terceirização emenda estabelecendo obrigatoriedade
de retenção de uma alíquota de 5,5 por cento da Contribuição Previdenciária sobre o
faturamento das terceirizadas não intensivas em mão de obra.
O pedido ocorreu em reunião da qual participaram também o vice-presidente, Michel
Temer, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, o líder do governo na Câmara,
deputado José Guimarães (PT-CE) e o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu
Padilha.
"Essa mudança eu não vou colocar no meu texto", disse o relator. "Me sinto pouco à
vontade sobre um ponto que a meu ver representa aumento de tributos.".
Segundo Maia, ao defender a medida, Levy alegou que a retenção do tributo
previdenciário dos trabalhadores terceirizados em empresas não intensivas em mão de
obra evitaria perda de arrecadação em momento de ajuste fiscal.
O Ministério da Fazenda tem avaliado que o projeto de terceirização pode precarizar as
relações de trabalho e provocar perda de arrecadação do tributo devido ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
"Eles (o governo) alegam que a retenção facilitaria a arrecadação. Acham que com a
legalização da terceirização haverá fracionamento do pagamento do INSS para as várias
terceirizadas, querem fazer a retenção para arrecadar tudo em um só lugar".
Na forma atual, as empresas intensivas em mão de obra (segurança e limpeza, entre
outros) recolhem 11 por centro do tributo sobre o faturamento. Já as empresas
terceirizadas não intensivas em mão de obra recolhem 20 por cento do tributo sobre a
folha de pessoal.

Na avaliação de Maia, a mudança desse último ponto para uma alíquota de 5,5 por cento
sobre o faturamento aumentaria a carga tributária do segmento de empresas
terceirizadas não intensivas em mão de obra.
Sem o apoio do relator para a inclusão da retenção do tributo previdenciário no relatório
da matéria, restará à equipe econômica articular para que uma emenda sobre esse teor
apresentada anteriormente seja votada em plenário.
O texto principal do projeto que regulamenta a terceirização foi aprovado na última
quarta-feira e a previsão é que os destaques feitos à matéria sejam votados nesta terçafeira no plenário da Câmara.
FMI vê perspectiva econômica global sólida mesmo sem desempenhos
uniformes
15/04/2015 - Fonte: Reuters
O Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou uma crescente divergência nas
trajetórias de crescimento das principais economias mundiais neste ano, com retomadas
na zona euro e na Índia devendo ser ofuscadas por perspectivas reduzidas em outros
importantes mercados emergentes.
O FMI manteve nesta terça-feira suas projeções de crescimento global, mas alertou que a
recuperação econômica continua "moderada e desigual", cercada por mais incertezas e
uma série de riscos, incluindo tensões geopolíticas e volatilidade financeira.
Em seu relatório "Perspectiva Econômica Global", o FMI manteve sua projeção para o
crescimento global neste ano em 3,5 por cento. Para 2016, o FMI agora espera que o
Produto Interno Bruto (PIB) mundial tenha expansão de 3,8 por cento, ante a previsão de
3,7 por cento em janeiro.
No entanto, os números principais escondem uma diferença crescente entre as principais
economias, em parte devido aos impactos variados de flutuações cambiais e preços mais
baixos do petróleo.
Eles também refletem a crescente preocupação do FMI sobre importantes países em
desenvolvimento, incluindo Rússia, Brasil e África do Sul, e temores de uma
desaceleração mais forte no crescimento da China, conforme a segunda maior economia
do mundo se reorganiza afastando-se da expansão liderada por investimentos para uma
movida por consumo.
As projeções atualizadas do FMI serão o pano de fundo da reunião das principais
autoridades econômicas mundiais em Washington no fim desta semana. Em comparação
à última reunião há seis meses, as perspectivas econômicas dos Estados Unidos parecem
menos favoráveis, enquanto a Europa finalmente mostra sinais de estar virando a página.
O FMI elevou as expectativas de crescimento para todas as principais economias da zona
do euro -especialmente a Espanha- e para o Japão, uma vez que ambas as regiões
importadoras de petróleo se beneficiaram do preço menor da commodity e da depreciação
de suas moedas.
A instituição, no entanto, cortou sua previsão para os EUA, já que a apreciação de 10 por
cento no dólar durante os últimos seis meses tem pressionado as exportações líquidas.
O FMI também alertou que muitos dos riscos que havia destacado em outubro, incluindo
tensões geopolíticas e mudanças perturbadoras nos mercados financeiros, ainda podem
prejudicar a lenta recuperação.

O FMI alertou, em particular, sobre surpresas acerca da primeira elevação de juros nos
EUA em quase nove anos, esperada para mais tarde neste ano, que pode dar início a
fluxos de saída de capital de mercados emergentes.
O FMI disse que os preços do petróleo devem acrescentar mais de 0,5 ponto percentual
ao crescimento econômico global até o ano que vem, mas alertou que os preços podem
subir mais rapidamente do que o esperado e assim prejudicar a demanda global.
A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, disse que o nível atual de crescimento "não
é bom o bastante" para ajudar milhões de pessoas desempregadas, e novamente pediu
que autoridades persigam reformas mais profundas para impulsionar o potencial de
crescimento das economias.
Primeiro chinês feito no Brasil, Chery Celer vem completo a partir de R$ 39 mil
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
A Chery lança nesta semana o compacto Celer, que será vendido nas carrocerias hatch e
sedã. O modelo estará à venda a partir desta quarta-feira (15) com preços que vão dos
R$ 38.990 (hatch) aos R$ 40.990 (versão Act) e dos R$ 39.990 (sedã) aos R$ 41.990
(Act), sempre com a motorização 1.5 flex, de 113 cv, associada ao câmbio manual de
cinco marchas. O carro é o primeiro da marca fabricado na planta de Jacareí (SP),
inaugurada no ano passado.
De série, as duas carrocerias virão equipadas com direção hidráulica, distribuição
eletrônica de frenagem (EBD), ar-condicionado, retrovisores e vidros elétricos dianteiros e
traseiros, rádio com MP3 e USB, sensor de estacionamento traseiro e computador de
bordo.
A versão Act agrega faróis de neblina, alarme, sistema de som com seis alto falantes e
rodas de liga leve aro 15. Por R$ 1.800 a mais, o consumidor pode levar o sistema
multimídia iConnect.
De acordo com a Chery, o atual índice de nacionalização de peças é de 35%, com
previsão de ampliação ainda neste ano.
A estimativa é de que o Celer venda 10 mil unidades em 2015, o correspondente a 55%
da gama, formada ainda pelo compacto QQ, que terá fabricação nacional no segundo
semestre deste ano, e do jipinho Tiggo, que ganhará cidadania brasileira no próximo ano,
além de uma nova geração ainda em 2015.

Vendas no varejo têm maior queda em volume desde agosto de 2003
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
A alta no preço dos combustíveis e a desaceleração do crédito, somadas à queda na
renda, derrubaram o volume de vendas no varejo em 3,1% em fevereiro, quando
comparado com o mesmo mês em 2014, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) com base na sua Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta terçafeira (14).
É o pior resultado desse indicador desde agosto de 2003, quando havia sido registrado
tombo de 5,7%.
Houve também o impacto do número de dias úteis, devido ao Carnaval, uma vez que, em
2014, ocorreu em março. “É mais um fator que vem complementar os fatores da
conjuntura econômica”, disse Juliana Paiva, gerente de serviços e comércio do IBGE.
De acordo com o IBGE, a alta no preço dos combustíveis em 12 meses foi de 10,2%. Em
fevereiro, o governo voltou a cobrar a Cide nos combustíveis e aumentou a alíquota de
PIS/Cofins. Gasolina e diesel também foram reajustados pela Petrobras em novembro.
Isso explica a queda de 10,4% nas vendas desse tipo de produto em fevereiro, na
comparação com fevereiro do ano passado.
Renda e crédito
Nos 12 meses terminados em fevereiro, a massa de renda do trabalhador caiu 1,5%. Nos
doze meses anteriores, entre 2013 e 2014, a alta havia sido de 4,5%.
Já a oferta de crédito, que crescia 7,4% em fevereiro do ano passado, desacelerou para
5%. Ainda nessa comparação de mês contra igual mês do ano anterior, o setor de
veículos viu queda de 23,7%. É o pior resultado desde junho de 2002, quando a queda
havia sido de 24,6%.
Na comparação com janeiro deste ano, a queda em fevereiro foi de 0,1%. O crescimento
de janeiro foi revisto do IBGE para baixo. Havia sido divulgado, no mês passado, alta de
0,8%, mas o resultado final é de 0,3%. Quando somados os resultados de janeiro e
fevereiro desse ano, a queda foi de 1,2%, na comparação com o primeiro bimestre de
2014.
No acumulado de 12 meses, no entanto, a alta foi de 0,9%. Em relação a janeiro, houve
queda nas vendas em sete das dez atividades. O desempenho mais fraco foi do segmento
de combustíveis, com vendas 5,3% menores.
Receita em alta
Houve um aumento de 0,7% na receita nominal comparada com janeiro. Trata-se do
segundo mês consecutivo de crescimento. Os valores são, no entanto, nominais -ou seja,
não descontam a inflação.
Na comparação com fevereiro de 2014, o aumento da receita foi de 3,6%. No acumulado
de janeiro e fevereiro, a alta foi de 5,0%. Quando considerado o acumulado de 12 meses,
a receita teve alta de 7,2%.

Com economia fraca, aquisições devem crescer até 15% no país em 2015
15/04/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo
Em meio à crise e estagnação da economia brasileira, o número de aquisições e fusões de
empresas no país deve crescer até 15% em 2015 em relação ao do ano passado, segundo
estimativa da consultoria PwC.
Se o aumento se confirmar, será quase o dobro do registrado em 2014 na comparação
com 2013, de 8,25%.
"No momento atual [do Brasil], há mudança de preço dos produtos e as estruturas das
empresas começam a ficar com custo muito alto. Assim, as empresas recompõem o
faturamento e a participação de mercado com a aquisição ou com a fusão", diz Rogério
Gollo, sócio da PwC.
Ainda de acordo com a PwC, o número de aquisições e fusões no Brasil mais do que
dobrou nos últimos dez anos: de 389 transações em 2005 para 879 em 2014.
SETORES EM 2015
Os setores que devem puxar o crescimento de negócios em 2015 é o de TI (tecnologia da
informação), seguido por bancos e de serviços auxiliares.
Em 2014, TI já liderou as fusões e aquisições no país, com 141 transações. Só nos dois
primeiros meses de 2015, esse número chegava a 31 (em relação a 17 no mesmo período
de 2014).
O segmento financeiro teve 10 negócios nos primeiros dois meses de 2015 (ante 9 no
mesmo período do ano passado e 78 no total de 2014). A área de serviços auxiliares
concretizou 8 negócios em 2015 (e 12 em janeiro e fevereiro de 2014 e 83 no ano
passado todo).
CENÁRIOS DISTINTOS
Ainda de acordo com Gollo, da PwC, dois cenários distintos favorecem as aquisições ou
fusões de empresas. O primeiro é quando a economia está ruim e há queda de preço dos
produtos–como agora. Então, para não perderem parte de sua estrutura, as companhias
se veem obrigadas a se remodelarem e repõem o faturamento com a aquisição ou a
fusão.
O atual cenário econômico com inflação e juros altos e a menor oferta de vagas no
mercado de trabalho, portanto, favorece a concretização dos negócios no país.
O outro momento favorável aos negócios é quando o mercado cresce de forma acelerada
e as empresas querem crescer mais que o mercado. Isso explica o aumento do número de
transações e fusões também nos anos em que a economia do país vai bem.
Em 2010, com crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 7,6%, o número de fusões
e aquisições de empresas aumentou 24% em relação ao de 2009, de 644 para 799
transações.
Para o sócio da consultoria RGF Gian Filli, as aquisições e fusões de empresas são
movimentos naturais e tendência em todo o mundo, pois representam a consolidação do
mercado para as empresas se tornarem mais competitivas. No Brasil, no entanto, hoje as
companhias visam à sobrevivência.

"O que vemos hoje é uma tentativa de sair de uma potencial crise", diz Filli. "Os donos de
empresas eventualmente se sentem sem saída e buscam novas estratégias, como fechar
ou vender a companhia", afirma.
Para Filli, a Operação Lava Jato, que investiga fraudes e pagamentos de propinas em
contratos de empreiteiras com a Petrobras, também fortalece o aumento do número de
aquisições e fusões de empresas em 2015.
"Em função da operação, várias empresas se veem obrigadas a fazerem caixas e, assim,
vendem parte da sua companhia ou mesmo suas subsidiárias", diz.
ESTRANGEIROS
"Os compradores nas épocas de crise a enxergam oportunidade para comprar ativos por
um valor mais baixo. Com isso, há lucro maior sobre as aquisições", afirma Filli. A
economia doméstica enfraquecida é mais favorável a fusões e aquisições comandadas por
empresas estrangeiras no Brasil.
"Empresas estrangeiras têm suas posições em dólar, então, elas podem comprar as
empresas daqui. Acredito ser mais difícil as empresas nacionais comprarem outras
nacionais porque grande parte está ressabiada nesse momento da economia, com
dificuldades de aposta em médio prazo", diz Filli.
Nos dois primeiros meses de 2014, investidores estrangeiros participaram de 52
transações no Brasil, ou 43% dos negócios no país. No primeiro bimestre desde ano, a
participação de empresas estrangeiras saltou para 53%, com 55 transações.
CNI prevê queda de 1,2% no PIB e recuo de 3,4% na indústria em 2015
15/04/2015 - Fonte: Agência Brasil
A retração na economia levou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) revisar para
baixo as estimativas para 2015. Segundo o relatório trimestral Informe Conjuntural,
divulgado hoje (14), a entidade prevê que o Produto Interno Bruto (PIB, soma das
riquezas produzidas no país) caia 1,2% e que a atividade industrial recue 3,4% neste ano.
A queda na indústria será puxada pela construção civil, que deverá recuar 5,5% e pela
indústria de transformação, cuja produção deverá cair 4,4%. Os serviços industriais de
utilidade pública, que englobam o fornecimento de energia elétrica e água, deverão
encerrar o ano com queda de 2,8%.
A queda na atividade industrial, somada ao recuo esperado de 0,6% no consumo das
famílias, fará o setor de serviços cair 0,4% em 2015, tendo a primeira queda em mais de
duas décadas. De acordo com a CNI, o único segmento da economia a não ter
desempenho negativo este ano será a agropecuária, mas a expansão será apenas 0,5%.
Em razão do fraco desempenho da economia, a entidade aumentou para 6,7% a taxa
média de desemprego em 2015. Em dezembro do ano passado, a CNI projetava
crescimento de 1% do PIB, alta de 1% na produção industrial e crescimento de 0,7% no
consumo das famílias. A projeção para a taxa de desemprego estava em 5,2%.
Segundo o gerente-executivo de Políticas Econômicas da CNI, Flávio Castelo Branco, a
deterioração do quadro econômico foi mais intensa do que se percebia no fim do ano
passado, afetando a confiança do empresário industrial e desestimulando os
investimentos privados na economia.

De acordo com o relatório, a formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos,
deverá cair 6,2% em 2015, contra estimativa de variação zero divulgada em dezembro.
“A inflação se elevou, com recomposição de tarifas públicas. A deterioração também
atingiu as contas externas. Nesse ambiente, a confiança do empresário industrial se
retraiu, no nível mais baixo desde o fim da década de 1990”, explicou.
Ele citou ainda fatores não econômicos que afetaram a economia, como os escândalos na
Petrobras. “Houve problemas na principal empresa brasileira, que reduziu o programa de
investimentos e afetou toda uma cadeia de fornecedores”, acrescentou.
Para Castelo Branco, embora necessário, o ajuste econômico implementado neste ano
agravará a economia no curto prazo por causa da redução do gasto público, do aumento
de tributos e do reajuste de preços administrados, como energia e combustíveis.
Ele, no entanto, defendeu que a correção de rumos na economia brasileira não se dê
apenas pelo lado fiscal e monetário.
“Existe um esforço do lado fiscal, mas ele não deveria responder por todo o ajuste. Nossa
posição é que tenhamos agenda positiva para retomada do crescimento, com medidas
pró-competitividade”, declarou.
Aneel aprova reajuste de tarifas de energia para cinco distribuidoras
15/04/2015 - Fonte: Agência Brasil
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje (14) os índices de reajustes
tarifários anuais de cinco distribuidoras de energia. Em fevereiro deste ano, a Aneel já
havia aprovado uma revisão tarifária extraordinária para essas distribuidoras.
Para os clientes residenciais da empresa AES Sul Distribuidora, o reajuste será de 4,35%.
A indústria terá aumento de 4,36%. Os novos valores serão aplicados a partir de domingo
(19) para 1,3 milhão de unidades consumidoras localizadas em 118 municípios do Rio
Grande do Sul. A revisão extraordinária de 39,5% para a distribuidora vale desde o mês
passado e foi a mais alta aprovada pela Aneel.
Também a partir de domingo, haverá aumento de 2,9% para os consumidores
residenciais atendidos pela Usina Hidroelétrica Nova Palma, no Rio Grande do Sul. Para as
indústrias, o reajuste será de 7,52%.
Os novos valores serão aplicados para 15 mil unidades consumidoras dos municípios
gaúchos de Faxinal do Soturno, Nova Palma, Dona Francisca, Ivorá, Silveira Martins, São
João do Polêsine, Restinga Seca e parte dos municípios de Santa Maria e Júlio de
Castilhos.
Os consumidores residenciais atendidos pela Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia (Coelba) pagarão 10,35% pela energia a partir do próximo dia 22. O aumento para
as indústrias será de 13,34%. A Coelba atende 5,5 milhões de unidades consumidoras em
415 municípios da Bahia.
O reajuste tarifário da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) será de
7,18% para consumidores residenciais e 14,41% para industriais. Os novos valores
também serão aplicados a partir de quarta-feira (22) para 1,3 milhão de unidades
consumidoras de 167 municípios do Rio Grande do Norte.

Também a partir de quarta-feira, os consumidores residenciais atendidos pela Energisa
Sergipe pagarão 10,74% a mais pela energia elétrica. Para as indústrias, o aumento será
de 17,46%. A distribuidora atende a 713 mil unidades consumidoras localizadas em 63
municípios de Sergipe.
O reajuste tarifário anual das distribuidoras é calculado com base na variação de gastos
que a empresa teve no ano. O cálculo inclui custos típicos da atividade de distribuição,
sobre os quais incide o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), e outros como energia
comprada, encargos de transmissão e setoriais.
Já a revisão extraordinária das tarifas, que está valendo desde o mês passado, foi
aplicada por causa do custo extra que as distribuidoras tiveram pela falta de chuvas e o
uso maior de usinas hidrelétricas. Os índices da revisão extraordinária para essas
distribuidoras foram: 39,5% (AES Sul), 36,8% (Nova Palma), 5,4% (Coelba), 2,8%
(Cosern) e 8% (Energisa Sergipe).
Sebrae lança aplicativo para ajudar microempreendedores a gerir negócios
15/04/2015 - Fonte: Agência Brasil
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou nesta
semana um aplicativo gratuito para smartphones com a finalidade de ajudar os
microempreendedores individuais a melhorar a gestão de seus negócios e finanças. O
Qipu já está disponível no site do Sebrae e é compatível com aparelhos dotados dos
sistemas operacionais IOS e Android.
Segundo o presidente do Sebrae, Luiz Eduardo Barretto, o aplicativo é de fácil manuseio e
permitirá ao microempreendor individual controlar suas vendas e despesas; receber
mensagens lembrando-o da data de pagamento de tributos; avisos sobre benefícios e
dicas para melhorar os negócios, entre outras coisas.
“Esse aplicativo é mais um auxílio à formação e qualificação dos empreendedores e vai
contribuir para melhorar a gestão dos negócios. Em um ano de ajustes [na economia],
isso é importante para que os microempreendedores sofram o menor impacto possível e
possam continuar crescendo”, disse Barretto.
De acordo com o presidente do Sebrae, hoje há no Brasil cerca de 4,9 milhões de
empreendedores individuais formais. Só em São Paulo, eles são mais de 1 milhão. Esses
números não param de crescer desde que a figura jurídica foi criada, em 2009, a fim de
simplificar a formalização desses profissionais que, até então, viviam na informalidade.
São profissionais que exercem várias atividades e que faturam até R$ 60 mil anuais,
empregando, no máximo, uma pessoa.
O lançamento da ferramenta coincide com a realização da 7ª Semana do Empreendedor
Individual Nacional, evento que visa a capacitar os microempreendedores e estimular os
profissionais autônomos que, embora atendendo às exigências da legislação, ainda não
conseguiram ou viram vantagens em aderir ao Simples Nacional (regime tributário
opcional e diferenciado aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte).
Até o próximo sábado (18), os escritórios do Sebrae de todas as capitais e tendas
espalhadas por diversas cidades serão palco de palestras, oficinas, clínicas tecnológicas e
cursos de capacitação gratuitos. Os atendentes do Sebrae e de entidades parceiras no
evento também responderão às dúvidas dos interessados em regularizar sua situação e
checar linhas de crédito mais atrativas.

Tornando-se um microempreendedor individual e aderindo ao Simples, o profissional
passa a contar com proteção social e previdenciária. Para isso, o profissional só precisa
pagar contribuição equivalente a 5% do salário mínimo e mais R$ 1, se for
microempresário do comércio, ou R$ 5, se do setor de serviços.
Imposto sobre salários no Brasil é igual ao de países desenvolvidos
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
Brasil e China têm as maiores cargas tributárias sobre salários dentre os grandes países
emergentes. A conclusão consta do relatório Impostos sobre Salários 2015, publicado
nesta terça-feira (14), em Paris, pela Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Segundo os dados, nos dois países a incidência de impostos sobre a remuneração chega a
33,5%, no caso brasileiro, e 33,7%, no caso chinês, níveis comparáveis aos de nações
desenvolvidas, que oferecem proteção social superior. Outros países emergentes
estudados pela organização, como Índia, Indonésia e África do Sul, têm incidências de
impostos inferiores à verificada no Brasil.
Atividade econômica cresceu 0,36% em fevereiro, segundo o BC
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
A atividade econômica brasileira reverteu o recuo de janeiro para uma alta mensal de
0,36% em fevereiro, segundo dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira (15),
em um resultado inesperado e o mais forte desde meados do ano passado.
A alta de fevereiro do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do BC, considerado uma
espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), interrompe dois resultados
negativos seguidos do indicador. Também é a melhor leitura desde julho de 2014, quando
o IBC-Br teve alta de 1,48%, sempre em dados dessazonalizados.
Em janeiro, o indicador havia caído 0,11% sobre o mês anterior, também em dados
dessazonalizados. No ano o IBC-Br acumula queda de 1,10%. Na comparação com
fevereiro de 2014, o índice caiu 0,86%, e em 12 meses recuou 0,60%.
Em 2014, a economia brasileira conseguiu apenas o crescimento mínimo de 0,1%,
registrando o pior desempenho para os investimentos em 15 anos e com queda na
produção interna e na importação de bens de capital.
O desempenho este ano, entretanto, deve ser ainda pior. Analistas dão como certo que o
PIB vai encolher, com os especialistas consultados na pesquisa Focus do próprio BC
projetando contração de 1,01%.
Em fevereiro, a produção industrial mostrou perda generalizada entre as categorias e
recuou 0,9%, anulando o ganho visto em janeiro. Já o varejo, outrora destaque da
economia, contrariou as expectativas em fevereiro e as vendas caíram 0,1%sobre o mês
anterior, registrando na comparação anual a maior queda em mais de uma década, de
3,1%.
Volvo vai parar linha de produção por duas semanas
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
A Volvo do Brasil, com sede em Curitiba, vai parar a produção por cerca de duas semanas
a partir da quarta-feira da próxima semana. Cerca de 1,5 mil trabalhadores do setor de

caminhões terão folgas descontadas do banco de horas entre os dias 22 de abril e 4 de
maio, aproveitando os dois feriados do período, do dia 21 de abril e 1º de maio. No último
dia 6, um grupo de 1,7 mil funcionários retornou de férias coletivas de 20 dias.
A exemplo do que fez durante todo o primeiro trimestre, a indústria automobilística, que
tem estoques para 46 dias de vendas, segue adotando medidas de corte de produção.
A Volvo não será a única a paralisar temporariamente a produção.
A Volkswagen vai parar todas as atividades da fábrica de São Bernardo do Campo (SP)
entre os dias 4 e 14 de maio, na sequência do feriado do dia do Trabalho. A empresa
produz os modelos Gol, Voyage e recentemente iniciou a montagem do Jetta.
Aproximadamente 13 mil trabalhadores das áreas de produção e administrativa entrarão
em férias coletivas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A empresa não
comentou o assunto.
Na Mercedes-Benz – fabricante de caminhões e ônibus também em São Bernardo –, os
quase 10,5 mil funcionários tiraram dois dias de folga nesta semana, conforme
informação do sindicato confirmada pela empresa.
Esse tipo de parada geral vem ocorrendo desde o ano passado na unidade, que também
tem cerca de 750 trabalhadores em lay-off com volta prevista para o fim do mês. A
montadora prorrogou para o dia 27 o fim de um programa de demissão voluntária (PDV)
que deveria ter sido encerrado no início do mês.
Na próxima segunda e terça-feira, os trabalhadores ficarão em casa em razão do feriado
de Tiradentes.
A produção total de veículos teve queda de 16,2% no primeiro trimestre em relação ao
mesmo período de 2014, para 663 mil veículos. Só para caminhões a queda foi de 49,3%
(21,7 mil unidades).
Entre os motivos apontados pelos fabricantes estão a crise econômica, a falta de
confiança dos consumidores e o crédito mais caro.
Neste ano, as montadoras já demitiram 3,6 mil trabalhadores. Em 12 meses, foram
fechadas 14.660 vagas.

Brasil lidera queda nas exportações entre 30 países
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
O Brasil sofreu em 2014 a maior queda nas exportações entre as 30 principais economias
do mundo, caiu no ranking dos maiores vendedores do mundo e perdeu participação no
comércio internacional.
Os dados foram divulgados nesta terça-feira (14) pela Organização Mundial do Comércio
(OMC) e alertam que a situação da balança exportadora do país continuará a sofrer uma
retração em 2015 e 2016.
Ao final de 2014, o país era apenas o 25.º maior exportador, superado por Tailândia,
Suíça e Malásia. Em 2013, o Brasil era o 22.º, com 1,3% da fatia do comércio
internacional e vendas de US$ 242 bilhões. Hoje, representa 1,2%.
Entre as 30 maiores economias do mundo, o Brasil apresenta a maior retração nas
exportações, com queda de 7%, enquanto a média mundial foi uma pequena expansão de
1%. O ano de 2014 foi o terceiro sem crescimento nas vendas do país para o exterior e as
exportações somaram apenas US$ 225 bilhões.
“O Brasil, assim como outros países sul-americanos e de outras regiões, sofreu com a
queda nos preços de commodities em 2014 e vemos que esse fenômeno pode continuar a
afetar no futuro próximo”, alertou Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC.
Para 2015 e 2016, a previsão é de que as economias sul-americanas terão o pior
desempenho do mundo, com aumento de apenas 0,2% neste ano e de 1,6% no ano que
vem. Enquanto isso, a expansão mundial será de 3,3% e 4%. O Brasil será o grande
responsável pelo desempenho pior.
Mudança no projeto do seguro-desemprego vai gerar perda de R$ 2 bilhões
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
A proposta do senador Paulo Rocha (PT-PA) para a aprovação da Medida Provisória (MP)
665 que restringe os benefícios trabalhistas, avalizada pelo governo, reduzirá a economia
esperada para este ano com o pagamento de seguro-desemprego em aproximadamente
R$ 2 bilhões, caso seja aprovada no Congresso. A estimativa foi feita, a pedido da
reportagem, pela consultoria do Legislativo.
A maior economia nas despesas públicas desse pacote de revisão de regras trabalhistas é
com a restrição ao seguro-desemprego. Antes, eram necessários seis meses de trabalho
na primeira solicitação. O governo mudou esse prazo para 18 meses nos dois anos
anteriores à dispensa para pedir o benefício pela primeira vez. No relatório, o senador
propõe 12 meses.
A economia esperada neste ano cai dos R$ 9 bilhões para R$ 7 bilhões, segundo cálculos
preliminares do consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim. “O primeiro ano é o
que tem impacto maior porque restringe o benefício ao maior número de pessoas. Nos
anos seguintes, o represamento inicial se torna regra e acaba tendo impacto menor”,
explicou Rolim, que já foi secretário de Políticas de Previdência Social.
Em relação ao abono salarial, o senador deixou a proporcionalidade do pagamento do
benefício, equivalente a um salário mínimo, de acordo com o tempo de trabalho no ano
anterior – modelos semelhantes ao 13.º salário. A discussão, porém, está no tempo que é
preciso para ter direito ao benefício.

O governo não abre mão de uma carência mínima. Na MP 665, propôs carência de seis
meses de trabalho ininterruptos. O senador colocou no relatório carência de três meses,
mesmo período dos contratos de experiência. As centrais sindicais, no entanto, não
aceitam nenhum tipo de carência.
O governo espera economizar R$ 7 bilhões com a mudança nas regras do abono, mas a
economia só passará a valer em 2016. A mudança na carência de seis para três meses
terá uma redução de 10% na contenção dos gastos, estima Rolim. De acordo com o
consultor, a proporcionalidade na concessão do benefício é o que mais gera economia
nesta regra.
O parecer de Rocha foi apresentado na tarde desta terça-feira (14) na comissão mista que
analisa a MP 665. A expectativa é que o relatório seja votado nesta quarta (15).
Para o seguro defeso, pago a pescadores durante períodos de seca, Rocha propõe que o
benefício seja pago a quem provar ter um ano de atuação como pescador artesanal. Na
MP, foi instituída uma carência de três anos.
Para aprovar o ajuste fiscal, o governo deu autorização ao senador para diminuir as
restrições nas regras de concessão dos benefícios trabalhistas.
Foi uma forma de sinalizar que estava cedendo à pressão das centrais sindicais e
parlamentares da própria base aliada, com o objetivo de garantir a aprovação da essência
do pacote fiscal – que ainda inclui a MP 664, que restringe benefícios previdenciários e
está sendo negociada em outra comissão mista.
O prazo final para a aprovação no Congresso da MP é 1.º de junho.
52% das transações bancárias são feitas por canais digitais
15/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
Mais da metade das transações bancárias no país, ou 52%, são feitas via meios digitais,
como internet e celular, segundo a pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2014. O
estudo da Federação Brasileira de Bancos aponta que 47% das contas ativas no Brasil, ou
51 milhões delas, utilizam internet banking e 24% (25 milhões), smartphones.
A penetração dos celulares deve chegar a 41% em sete anos, diz o estudo. O mobile
banking teve crescimento de 180% no volume de movimentações financeiras em 2014
sobre o ano anterior, para 260 milhões de transações.
Contratação de crédito cresceu ainda mais, 190%. Por sua vez, o internet banking segue
evoluindo, com alta de 8% no número de transferências, DOCs e TEDs e de 11% no
pagamento de contas. Somados, esses serviços geram 1,5 bilhão de transações.
CVM determina OPA da Usiminas devido a aumento de participação da Ternium
15/04/2015 – Fonte: Notícias da Mineração
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ordenou que a Usiminas realize uma oferta
pública de ações (OPA) devido à aquisição de 51,390 milhões de ações da siderúrgica pela
Ternium, que pertence ao grupo Techint, em outubro do ano passado.
A ordem para OPA em função do aumento de participação foi enviada ontem (14) à
Usiminas e reproduzida pela siderúrgica em fato relevante.

A Ternium e a Nippon Steel, acionistas majoritárias da empresa brasileira, estão
envolvidas em um imbróglio desde o ano passado, quando três executivos do Conselho de
Administração foram demitidos, incluindo o presidente Julian Eguren. Na época, o grupo
Techint acusou a Nippon de ter aplicado um golpe na Usiminas.
“Após a análise da Consulta, bem como de todos os demais expedientes protocolados, no
âmbito do Processo em epígrafe, pelas Consulentes, pela Ternium e pela própria
Companhia, chegamos à conclusão de que a Transação ensejou a obrigação de os
controladores da Companhia realizarem uma OPA por aumento de participação para todas
as ações ordinárias de sua emissão em circulação”, determinou a CVM, em nota.
O órgão regulador solicitou que todos os acionistas controladores da Usiminas sejam
notificados sobre a decisão, para providenciar o protocolo da documentação referente ao
pedido de registro da oferta pública de ações no prazo de 60 dias, contados a partir de
ontem (14). A siderúrgica ainda pode recorrer da decisão.
“A Usiminas informa ainda que, conforme solicitado pela SRE [Superintendência de
registro de Valores Mobiliários], já notificou os controladores da Companhia acerca do teor
do Ofício, bem como, em observância à legislação aplicável, manterá o mercado
devidamente informado sobre eventuais novas informações”, disse a siderúrgica em fato
relevante.
A Nippon Steel disse que “algumas partes da solicitação da CVM não são claras, então nós
ainda estamos considerando nossa resposta”, por e-mail enviado à Bloomberg.
Representantes da Ternium se recusaram a comentar sobre o assunto. Segundo dados da
Bloomberg, a Techint detém cerca de 38% das ações da Usiminas, e a Nippon Steel,
31%.
A aquisição de 51,390 milhões de ações da Usiminas pela Ternium no ano passado
aumentou a participação da empresa no capital social da siderúrgica em 10%. Os títulos
foram comprados da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).
Com informações da Bloomberg.
Ternium entrará com recurso contra OPA por ações ordinárias da Usiminas
15/04/2015 - Fonte: Reuters
A Ternium disse que vai interpor recurso contra entendimento da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) sobre a obrigatoriedade de que a companhia realize oferta pública de
aquisição de ações (OPA) da Usiminas.
"Reafirmamos nossa absoluta convicção no entendimento manifestado em 2 de outubro
de 2014, no sentido de que a referida aquisição de ações não enseja a obrigação de
realizar uma OPA", acrescentou a Ternium em correspondência enviada à Usiminas e
divulgada pela siderúrgica nesta quarta-feira.
A CVM decidiu na terça-feira que a operação de compra da participação da Previ na
Usiminas pela Ternium, anunciada em outubro, disparou a obrigação de OPA pelas ações
ordinárias da siderúrgica brasileira.
A Ternium anunciou em outubro a compra de ações, em uma operação de 616,7 milhões
de reais e que envolveu 51,5 milhões de papéis.

Produção industrial dos EUA cai em março por mineração e serviços públicos
15/04/2015 - Fonte: Reuters
A produção industrial nos Estados Unidos teve a maior queda em mais de 2 anos e meio
em março, pressionada por uma queda na produção em mineração e concessionárias de
serviços públicos, oferecendo novas evidências de que o crescimento econômico
desacelerou com força no primeiro trimestre.
A produção industrial caiu 0,6 por cento em março após ter avançado 0,1 por cento em
fevereiro, informou nesta quarta-feira o Federal Reserve, banco central dos EUA. O recuo
de março foi o maior desde agosto de 2012 e pior do que as expectativas de economistas
de uma queda de apenas 0,3 por cento.
A produção manufatureira teve alta de 0,1 por cento. A produção de concessionárias de
serviços públicos recuou 5,9 por cento, revertendo a alta de 5,7 por cento em fevereiro. A
forte queda de 17,7 por cento na perfuração de poços de petróleo e gás fez a produção
em mineração cair 0,7 por cento no mês passado.
A produção industrial no primeiro trimestre caiu num ritmo anual de 1,0 por cento, a
primeira queda trimestral desde o segundo trimestre de 2009. Serviços e perfuração de
poços de petróleo e gás, que despencaram mais de 60 por cento numa taxa anual, foram
responsáveis pela maior parte da queda na produção industrial nos primeiros três meses
do ano.
Vale prevê minério de ferro barato por mais tempo
15/04/2015 – Fonte: Notícias da Mineração
"O período de alto preço do minério de ferro acabou e os governos também precisam ter
consciência disso". A declaração foi feita na terça-feira (14) pelo diretor de assuntos
externos da Vale para Europa e América do Norte, Michael Tost, no evento Global
Commodities Forum, em Genebra, Suíça.
Segundo ele, os preços estão voltando aos níveis de dez ou doze anos atrás, e a empresa
não deve iniciar um novo projeto com essa cotação. O executivo evitou fazer projeções,
mencionando apenas que o Citibank falou recentemente em queda para US$ 40 a
tonelada comparado ao US$ 50,78 registrado ontem.
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad),
organizadora do fórum, estima que a menos que ocorra uma grande redução da produção
pelos grandes grupos, o preço do minério continuará sob pressão em 2015.
A Unctad afirma ainda, que o ''mergulho'' do preço do minério tenha sido causado pelo
excesso de oferta dos grandes grupos internacionais do setor e diz que, apesar da queda,
os preços das commodities continuam elevados comparado aos níveis de antes de 2003. A
expectativa é de que os preços devem continuar "moderados" nos próximos meses.
O declínio nos valores de commodities tem variado de 10% a 50% comparado a média
dos últimos dez anos. No começo de 2015, a cotação do minério de ferro declinou 50%, a
do petróleo 40% e a de borracha 37% em relação a média da última década.
O preço baixo das commodities reduz a receita disponível dos governos para distribuição
através da cadeia de valor, o que “pode criar tensões entre os stakeholders e minar
políticas adotadas no superciclo de alto preço das commodities”, de acordo com a Unctad.

Tost apresentou a palestra “Fim do Superciclo: implicações para as perspectivas da
companhia” e falou sobre o significado dos preços baixos das commodities para seus
orçamentos, planos de desenvolvimento nacional e, mais genericamente, para suas
interações com o mercado global. As informações são do Valor Econômico.
MINÉRIO DE FERRO: Notícias do setor
15/04/2015 – Fonte: Notícias da Mineração
Preço do minério avança 0,9% para US$ 50,33
O índice de preços de minério de ferro compilados pela Metal Bulletin mostra que o metal
perdeu 45 centavos de dólar, ou 0,9%, e fechou a US$ 50,33 a tonelada. O minério de
ferro é medido em toneladas métricas base seca, sem umidade. Este preço é para minério
com 62% Fe entregue no porto de Qingdao, na China, no prazo de oito semanas na
modalidade custo e frete (CFR).
Associação de mineradoras fecha as portas na Austrália
A Magnetite Network (MagNet), uma associação que reunia mineradores na Austrália,
teve o fechamento anunciado no início de abril. O grupo teve suas atividades encerradas
devido às condições difíceis enfrentadas pela indústria de minério de ferro.
A MagNet, formada em 2009 para representar os interesses da Atlas Iron, BC Iron, Citic
Pacific, Karara Mining e Ásia Iron Austrália, suspendeu as atividades, como suas
associadas, para cortar custos devido à grande queda do preço minério. "Assim como uma
mina que se entra em manutenção, esperamos reiniciar a rede no futuro", disse o diretorexecutivo Megan Anwyl. Na semana passada, a Atlas anunciou a suspensão da produção.
Diferença de frete entre Brasil e Austrália cai para US$ 5,50
As tarifas diárias médias de afretamento para navios capesize ficaram em US$ 3.260, de
acordo com o índice Baltic Exchange de Londres. O índice subiu 5,5% hoje. O frete na
rota Brasil-China recuou 0,7% para US$ 9,84 por tonelada métrica. Na rota AustráliaChina, o frete teve alta de 1,5% e fechou a US$ 4,341 por tonelada. A diferença entre o
frete da Austrália e do Brasil está em US$ 5,499 por tonelada.
Preço do minério brasileiro recupera US$ 2 na semana
O preço do minério premium produzido no Brasil, com 65% Fe, base seca, exportado para
a China na modalidade CIF foi cotado hoje a US$ 54,50 a tonelada, valor 56% abaixo da
cotação de um ano atrás que foi de US$ 148. Os dados são da Singapore Steelhome
Information (SSI).
MG pode anunciar 3 projetos bilionários em mineração
15/04/2015 – Fonte: Notícias da Mineração
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Altamir Rôso, disse ontem
(14) que o Estado analisa três investimentos bilionários de grande porte com valor
superior a R$ 1 bilhão cada.
Rôso não quis informar a nacionalidade ou o tipo de minério envolvido, mas afirmou que
“Minas não tem somente minério de ferro”. O NMB consultou especialistas do setor para
saber quais seriam esses projetos.
“São empresas nacionais e internacionais”, declarou o secretário durante evento sobre
oportunidades e o futuro do setor de mineração realizado em Belo Horizonte (MG). As
regiões onde os investimentos serão feitos não foram informadas, bem como o nome das
empresas que estão por trás dos investimentos. O secretário deixou claro, no entanto,

que são empreendimentos de grande porte e que poderiam ser tanto novas plantas como
expansão de projetos existentes.
Uma fonte do setor de engenharia de projetos em Minas Gerais disse ao NMB que um dos
investimentos pode ser o projeto Salitre, da Vale Fertilizantes, também chamado de
projeto Patrocínio.
O empreendimento visa a produção de 550 mil toneladas de fertilizantes por ano a partir
da rocha fosfática existente em Patrocínio (MG). A área da Vale conta com reservas de
486 milhões de toneladas de minério com teor de 12,1% de pentóxido de fosfato (P2O5).
O projeto foi posto em espera em 2012 e, no ano seguinte, voltou a desenvolver estudos
de engenharia básica. Naquela época, o projeto estava orçado em R$ 3,2 bilhões e passa
agora por revisão para a redução do valor de investimento.
O segundo projeto seria outro de fertilizantes fosfatados. De acordo com outra fonte
consultada pelo NMB, o projeto Serra do Salitre, da Galvani, recebeu em novembro de
2014 a concessão de lavra e pode finalmente sair do papel.
O projeto greenfield na Serra do Salitre, próximo ao empreendimento da Vale, prevê a
produção anual de 1,2 milhão de toneladas de rocha fosfática, matéria-prima para
intermediários de fertilizantes.
A Galvani foi adquirida pela Yara International em agosto de 2014 por US$ 318 milhões e
está capitalizada. Na época, Rodolfo Galvani Júnior, presidente do Conselho de
Administração da Galvani, disse que “este acordo com a Yara tem um significado que
transcende uma joint venture tradicional. A empresa passa a contar com o parceiro ideal
para a implantação mais rápida e eficiente dos seus projetos”.
O terceiro projeto talvez seja o mais polêmico. Seria a expansão da mina de Viga da
Ferrous Resources, em Congonhas (MG), para 15 milhões de toneladas. Segundo os dois
especialistas consultados pelo NMB, sob a condição de anonimato, a empresa visa o
mercado de minério de ferro a partir de 2018.
Uma terceira fonte consultada dúvida dessa possibilidade. “Apesar de a Ferrous estar bem
posicionada para enfrentar a crise de preços, acredito que vai esperar uma indicação mais
clara do mercado para levar [o projeto] adiante”, disse. A empresa, com sede em
Londres, é controlada por fundos estrangeiros e tem pequena participação da Glencore.
De acordo com o secretário, Minas Gerais não perde atratividade devido à vocação
minerária. “As minas estão aqui. Além disso, quando falamos em minério não quer dizer
que estamos falando apenas de minério de ferro”, declarou.
Periodicamente, representantes das empresas têm se reunido com o governo estadual
para acertar detalhes dos investimentos. As demandas das companhias não foram
reveladas. “É um apoio que sempre vai existir, principalmente para conquistar algum
investimento”, disse Rôso à imprensa.
Moradores interditam estrada em Parauapebas em protesto contra a Vale
15/04/2015 – Fonte: Notícias da Mineração
Um grupo de moradores interditou a estrada de acesso à comunidade de Palmares II, em
Parauapebas (PA) na terça-feira (14). A ação ocorreu como forma de protesto ao não
cumprimento de acordos firmados com a Vale referente à contratação de trabalhadores
que moram na comunidade.

Segundo Romário Alves da Silva, um dos coordenadores da manifestação, foi realizada,
em 3 de abril, uma reunião entre a comunidade e a Diretoria de Relações com a
Comunidade da Vale. Na ocasião, foram feitos alguns acordos, incluindo a contratação de
68 trabalhadores da comunidade de Palmares no mês de abril. Segundo os moradores, a
Vale se comprometeu a contratar pelo menos 400 trabalhadores locais.
“Estamos esperando que a Vale compareça para cumprir o acordo feito, e que também
insira a contração de pelo menos 20% de mulheres no número de trabalhadores”, disse
Silva.
Por meio de nota enviada por e-mail ao NMB, a Vale informou que mantém um diálogo
permanente com as comunidades situadas na área de influência do projeto sobre o status
das obras e, inclusive, sobre as vagas disponíveis e afirma que a prioridade da companhia
é a contratação de mão de obra local, aliada à competência técnica para o cargo.
“Como em toda atividade de construção civil, as vagas são temporárias e limitadas à
demanda gerada conforme o avanço físico das atividades e a estratégia de implantação do
empreendimento”, disse a mineradora em nota.
A Polícia Militar esteve no local da manifestação e, diante da resistência dos populares ao
ato de desocupação da rodovia, a ação terminou em confronto com quatro feridos. O
coordenador da Comissão de Trabalho Emprego e Renda da Apropcar, Antônio Marcos da
Conceição Santana, afirmou que as ações para cobrar a mineradora vão aumentar.
De acordo com o Tenente-coronel Queiroz, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar
em Parauapebas, durante a interdição da via um carro de propriedade de uma das
empresas que presta serviços para a Vale acabou foi incendiado.
O município de Parauapebas (PA) foi o maior exportador brasileiro e teve o maior
superávit comercial do Brasil em 2014. Segundo a balança comercial dos municípios,
Parauapebas (PA) teve o maior volume exportação no ano passado e o maior valor
exportado, atingindo US$ 7,619 bilhões. Com informações da imprensa local.
HSBC lidera ranking de reclamações do Banco Central
15/04/2015 – Fonte: Agência Brasil
O HSBC liderou o ranking de reclamações do Banco Central em março, segundo
levantamento divulgado hoje (15) pelo Banco Central (BC). A segunda colocação ficou
com o Bradesco, seguido pelo Santander. O BC levou em consideração as instituições
financeiras com mais de dois milhões de clientes.
De acordo com os dados, o HSBC, com 10,27 milhões de clientes, recebeu 98
reclamações consideradas procedentes. Com isso, o índice de reclamações pelo critério do
BC ficou em 9,53. A maioria das queixas dos clientes é sobre irregularidades relativas à
integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços.
Os correntistas reclamaram também de ofertas ou prestação de informações a respeito de
produtos e serviços de forma inadequada.
No caso do Bradesco, que tem 75,26 milhões de clientes, foram registradas 683
reclamações procedentes. O índice de reclamações ficou em 9,07. A principal queixa foi a
recusa ou dificuldade de acesso aos canais de atendimento convencionais.

O Santander, com 31,77 milhões de clientes, recebeu 282 reclamações procedentes,
alcançando em março índice de reclamações de 8,87. A principal queixa foi débito em
conta de depósito não autorizado pelo cliente.
A Caixa Econômica Federal (CEF), com 75,2 milhões de correntistas, ficou em quarto
lugar no ranking do BC. A CEF registrou 657 queixas procedentes, com índice de 8,73, a
maioria por “irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou
legitimidade das operações e serviços”.
Em quinto lugar, ficou o Banco do Brasil, com índice de 6,02 e 334 registros de
reclamações procedentes no período, gande parte motivada por débito de depósitos não
autorizados. O banco estatal tem 55,4 milhões de clientes.
Banco Central indica que país voltou a crescer em fevereiro
15/04/2015 – Fonte: Agência Brasil
A atividade econômica brasileira registrou expansão de 0,36% em fevereiro em relação a
janeiro, quando apresentou queda de 0,11% na comparação com o mês anterior.
Segundo o levantamento, o Índice de Atividade econômica do Banco Central (IBC-Br)
subiu de 145,50 pontos, em janeiro, para 146,03 pontos, em fevereiro.
Os dados estão dessazonalizados, o que significa que foram descontados os impactos de
diversos fatores sobre a economia em determinadas épocas do ano.
O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira. O índice
incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria,
comércio e serviços e agropecuária.
Os números do índice são uma análise do BC sobre o crescimento. No entanto, no Brasil,
os dados oficiais do Produto Interno bruto (PIB, a soma de todos os bens e riquezas do
país) são divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
VW: vendas mundiais recuam 1,3%
15/04/2015 – Fonte: Automotive Business

A Volkswagen vendeu em todo o mundo 1,48 milhão de automóveis no primeiro
trimestre, volume 1,3% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. A
montadora atribui o recuo ao mercado russo e à América do Sul, “sobretudo ao Brasil”,
recorda o membro do conselho de vendas e marketing, Christian Klinger.
De acordo com a VW, a América do Sul absorveu 128,6 mil unidades de janeiro a março e
recuou 15,2% na comparação com os mesmos meses de 2014. No Brasil, o volume
registrado foi de 98 mil veículos, resultando em queda de 18,1%.
A América do Norte anotou 136,4 mil veículos da montadora, 0,4% a mais que no mesmo
trimestre do ano passado. Os Estados Unidos tiveram queda. O país comprou 79,2 mil
Volkswagen no período, 9,3% a menos.

A Europa mantém leve crescimento e absorveu 430,3 mil veículos, 1,9% a mais que nos
mesmos três meses do ano passado. A Europa Ocidental (exceto Alemanha) adquiriu
237,5 mil unidades, alta de 5,5%.
Com 144,1 mil unidades, a Alemanha teve alta mais expressiva, de 8,3%. Nas Regiões
Central e Oriental do continente a montadora entregou 48,6 mil carros, volume 24,3%
menor que o registrado nos três primeiros meses do ano passado. Observando a Rússia
isoladamente, os 18,1 mil Volkswagen entregues resultaram em 47,2% de queda.
Com 735,4 mil veículos, a Ásia-Pacífico registrou discreta queda de 0,6% ante o período
janeiro-março de 2014. Os 678,4 mil Volkswagen entregues na China também resultaram
em queda de 0,6%.
Efeitos do ajuste ficam mais claros e analistas projetam queda do IBC-BR
15/04/2015 – Fonte: Valor Econômico
Os efeitos mais intensos do ajuste fiscal sobre o consumo e a indústria devem ter levado
o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que tenta reproduzir a
variação mensal do Produto Interno Bruto (PIB), a registrar a terceira queda consecutiva
em fevereiro, na comparação mensal, estimam economistas.
A média das projeções de 15 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor
Data aponta para recuo de 0,2% do IBC-Br entre janeiro e fevereiro, feitos os ajustes
sazonais. Se confirmada, será a terceira retração seguida do índice, que caiu 0,56% em
dezembro e 0,1% em janeiro, sempre em relação ao mês anterior, na série
dessazonalizada.
Na comparação com fevereiro de 2014, a economia deve ter encolhido 3,9%,
principalmente por causa do menor número de dias úteis em fevereiro deste ano, devido
ao Carnaval. No ano passado, o feriado ocorreu em março, o que influencia a
comparação. As projeções para o indicador que será divulgado hoje pelo BC variam entre
queda de 0,8% e alta de 0,2%.
Para Rafael Bacciotti, economista da Tendências Consultoria, a fraqueza da atividade
econômica observada nos primeiros meses deste ano não surpreende. "Já observamos
efeitos mais visíveis do ajuste fiscal em curso.
O mercado de trabalho, por exemplo, dá sinais mais claros de deterioração", afirma
Bacciotti, lembrando que além das demissões em setores como a construção civil, a renda
disponível também diminuiu por causa dos aumentos expressivos de itens como a tarifa
de energia elétrica e transporte urbano.
A queda de 1,1% do varejo no conceito ampliado, que inclui comércio de material de
construção e automóveis, foi um pouco mais intensa do que o projetado, comenta
Bacciotti, mas não chegou a ser inesperada. "Os dados mostram que a demanda está
muito fraca, tanto por causa da menor geração de vagas de emprego quanto pela forte
queda da confiança das famílias", afirma.
Para Eduardo Velho, economista-chefe da INVX Global Partners, a dinâmica do comércio
reflete ainda a retirada de incentivos fiscais que beneficiavam as compras de carros e
eletrodomésticos, com aumento da alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI).

O encarecimento do crédito, com alta de juros pelo Banco Central, também complica o
cenário para o consumo, diz o economista, que estima queda de 0,8% do IBC-Br entre
janeiro e fevereiro, no piso das projeções coletadas pelo Valor Data.
Com sinais evidentes de retração do consumo, a indústria, que já mostrava desempenho
ruim, deve continuar a encolher no primeiro trimestre de 2015, comenta Bacciotti, da
Tendências. A consultoria ainda está trabalhando nas projeções para o período, mas o
economista avalia que a queda de 0,9% da atividade no setor entre janeiro e fevereiro
sugere um recuo de 1,5% da produção da indústria no PIB entre janeiro e março, na
comparação com o trimestre imediatamente anterior.
A economia como um todo deve ter queda neste período, avalia Bacciotti, embora a
magnitude ainda seja incerta.
"A percepção é de que o primeiro trimestre foi o mais fraco do ano, com desempenho
ligeiramente melhor entre abril e junho, embora ainda negativo", diz o economista, que
só espera alguma retomada da atividade no segundo semestre de 2015. "O esforço para
evitar a perda do grau de investimento que está sendo feito pode estancar a queda da
confiança na segunda metade do ano, e talvez por esse canal a atividade possa ter algum
fôlego", diz o economista da Tendências, para quem a desvalorização do real também
pode dar algum alento à indústria.
Para Velho, da INVX, a queda do PIB no primeiro trimestre deve ficar entre 0,7% e 0,8%,
na comparação com os últimos três meses de 2014, mesmo com alguma melhora
esperada das vendas no varejo em março.
Já o Itaú avalia que os indicadores coincidentes disponíveis sugerem nova queda da
atividade econômica no mês passado, com retração tanto da produção industrial quanto
das vendas no varejo, no conceito ampliado.
O banco estima que o IBC-Br encolheu 0,1% entre janeiro e fevereiro, mesmo com
expansão de 0,5% do índice calculado pelo Itaú para avaliar o desempenho da atividade
econômica.
Segundo os economistas do banco, apesar do aumento na comparação mensal, o
trimestre encerrado em fevereiro foi de contração de 0,8% da atividade, o que reforça a
percepção de que a economia segue em tendência de desaceleração.

