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Volvo apresenta nova proposta e trabalhadores encerram greve em Curitiba
01/06/2015- Fonte: Band News

A greve dos trabalhadores da Volvo terminou, após 16 dias úteis de paralisação. Pouco
antes de uma assembleia da categoria, hoje (segunda-feira, 1º) no início da manhã, a
empresa apresentou uma proposta de pagamento da primeira parcela da Participação nos
Lucros de R$ 5 mil para R$ 8 mil e os funcionários votaram pelo fim da greve.
Na semana passada, a Volvo já havia garantido que nenhum trabalhador será demitido,
pelo menos até dezembro, sem participar do Programa de Demissão Voluntária. A greve
começou com o principal argumento de evitar a demissão de 600 trabalhadores.
A empresa ofereceu o chamado Lay-off – suspenção do contrato de trabalho) –
com duração de sete meses, sendo cinco em regime normal, onde os trabalhadores
recebem seguro-desemprego e a complementação salarial da empresa, e dois com a
Volvo assumindo a integralidade do salário.
Segundo o vice-presidente do sindicato dos metalúrgicos, Nelson de Souza, quase todas
as reivindicações da categoria foram atendidas pela empresa.
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A categoria pedia que o valor mínimo de Participação nos Lucros e Resultados, o PLR,
fosse de 9 mil e 500 reais na primeira parcela, com teto de R$ 30 mil no final do período.
A proposta de R$ 8 mil foi suficiente para acabar com a grave.
Outro motivador da greve seria a data-base da categoria, que é em setembro, mas já
está sendo discutida. A empresa garantiu reajuste salarial e demais benefícios apenas
pelo INPC (inflação do período).

Na proposta, a Volvo também garantiu que os dias parados na greve seriam compensados
através do banco de horas.
A fábrica da Volvo fica na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), emprega aproximadamente
de 4 mil funcionários, e tem capacidade de produção diária de 80 caminhões pesados, 44
médios e oito ônibus.
Sandvik Coromant fecha parceria com a Hanna Tools
01/06/2015- Fonte: Usinagem Brasil

A Sandvik Coromant e a Hanna Tools assinaram acordo de cooperação global. Pelo
acordo, a companhia sueca irá comercializar as ferramentas especiais da empresa
brasileira em todo o mundo.
O anúncio da parceria foi feito na manhã de ontem (28 de maio) através de comunicado
distribuído pela matriz da Coromant, seguido de coletiva de imprensa realizada na sede
da Sandvik do Brasil, em São Paulo.
“Temos trabalhado em conjunto com a Hanna há vários anos no mercado brasileiro, em
geral ferramentando máquinas novas, e sentíamos a necessidade de um acordo mais
abrangente, que permitisse a outras filiais da empresa ofertar os produtos da Hanna”,
informa Cláudio Camacho, presidente da Sandvik Coromant para as Américas do Sul e
Central, para quem o acordo vem oficializar a parceria informal mantida entre as
empresas. No Brasil, a Hanna continuará a comercializar diretamente seus produtos.
Segundo Camacho, a linha da Hanna vem complementar o portfólio da Coromant para o
mercado automotivo, em especial na usinagem de alumínio, material de utilização
crescente entre as montadoras para atender as necessidades de redução de peso dos
automóveis.
“Com a linha da Hanna, reforçamos a nossa capacidade de ofertar soluções completas aos
nossos clientes do setor automotivo”, afirma.
“A cooperação existente entre a Sandvik Coromant e a Hanna Tools nos leva a novas
oportunidades de negócios”, declarou Klas Forsström, CEO da Sandvik Coromant. “Com
essa parceria pretendemos desenvolver e fortalecer ainda mais os negócios globais dentro
do segmento automotivo”.

O acordo é também um reconhecimento da Sandvik Coromant à expertise da Hanna no
desenvolvimento de ferramentas especiais em PCD e CBN. Atuando no mercado de
ferramentas desde 1942, a empresa de Limeira (SP) tem em seu portfólio variada gama
de soluções de usinagem, incluindo 20 patentes - número expressivo, em se tratando de
uma empresa brasileira nesse segmento.
O know how da Hanna é evidenciado em desenvolvimentos para a área de acabamento e
na usinagem de guia e sede de válvulas e mancais de eixos-comando, operações
consideradas críticas.
Para Eduardo Hanna, CEO da Hanna Tools, o acordo com a Sandvik dará o impulso que
faltava à empresa não só no mercado internacional como também no mercado nacional. O
executivo conta que em várias ocasiões a sua empresa não pode participar de
concorrências de filiais brasileiras de montadoras internacionais por não ser uma empresa
global. “O acordo multiplica as possibilidades da Hanna”, diz.
A Hanna mantém representantes comerciais em alguns países, como Argentina, Chile,
Canadá, México, França, EUA, Suécia, Itália e Alemanha. Porém, em várias
oportunidades, deixou de fazer negócios no Exterior por não contar com suporte local.
“Iremos nos fortalecer com a Sandvik oferecendo nossos produtos, além do pós-vendas e
serviços”, comenta Eduardo, lembrando que um primeiro grupo de técnicos da empresa
sueca já recebeu treinamento da linha geral de produtos da Hanna.
As negociações que resultaram no acordo tiveram início há cerca de três anos. No
momento, as empresas estão alinhavando o plano de introdução dos produtos da Hanna
no mercado mundial.
Segundo Camacho, esse processo será gradual e a princípio será focado em apenas em
alguns mercados. “Em tese, todos os países que têm indústria automotiva são potenciais
clientes”, comenta.
Caminhões: recuperação só na próxima década
01/06/2015- Fonte: Usinagem Brasil
Estudo realizado pela MA8 Consulting, consultoria especializada no setor automotivo,
aponta que a indústria de caminhões no Brasil verá uma redução no número de
concorrentes até o final da década, sendo que as seis principais marcas continuarão
detendo mais de 80% do mercado.
De acordo com a pesquisa, a indústria de caminhões somente recuperará os níveis de
produção local de 2011 após o início da próxima década.
“Atualmente o setor conta com 16 marcas de caminhões, embora nem todas apresentem
volume de vendas significativo. Algumas marcas dificilmente resistirão até o final da
década e entre os principais fatores negativos estão a perda de competitividade,
dificuldade em constituir uma rede de concessionárias no país, endividamento e redução
dos volumes do mercado, que não sustentam os investimentos necessários para manter
as operações”, explica Orlando Merluzzi, presidente da MA8 Consulting.
Os segmentos de caminhões semileves, leves e médios entre 2,8 e 15 toneladas de PBT
voltarão a crescer em decorrência das restrições urbanas de circulação, acessibilidade em
preço e modal de distribuição.

Ainda de acordo com o estudo, as marcas tradicionais de caminhões presentes no Brasil
deverão intensificar a concorrência no segmento de entrada semileve, principalmente
devido à necessidade das redes de concessionárias por produtos de alto giro.
A tendência de crescimento médio anual dessazonalizado está mantida como divulgada
anteriormente pela consultoria, abaixo de 4% ao ano até 2022. Já o segmento de pesados
deverá recuar em participação na indústria, abaixo dos níveis que possuía no início desta
década.
Segundo a consultoria, o setor de caminhões deve encerrar a década com um volume
anual 18% menor do que no início do decênio. “Somente um plano nacional consistente
de renovação da frota, que ofereça crédito ao autônomo e ao comprador dos caminhões
usados, poderá reverter esse quadro.
Não adianta os governos estaduais ofertarem planos isolados e sem coordenação, pois a
demanda existe, mas precisa de crédito e de quem esteja disposto a assumir o risco. O
BNDES e os bancos privados são naturalmente avessos a esse risco. Se houver
disponibilidade de crédito o setor retomará rapidamente e poderá recuperar os volumes
do início da década”, finaliza Merluzzi.
Abimaq projeta 3º ano de queda consecutiva do setor
01/06/2015- Fonte: Usinagem Brasil
A Abimaq apresentou na semana passada o balanço da indústria de máquinas e
equipamentos no primeiro quadrimestre. O faturamento do setor - agora apresentado em
valores líquidos e não mais brutos - registrou queda de 14,6% em abril na comparação
com março e de 6,2% frente ao mesmo mês de 2014.
O faturamento acumulado no quadrimestre registra alta de 4,5%. Segundo a entidade, a
aparente estabilidade no quadrimestre, que totalizou R$ 23,54 bilhões, se deve ao efeito
câmbio nas exportações.
“Entretanto, a queda nos últimos meses nas vendas no mercado interno e uma
exportação menor, quando medida em dólares, nos levam a projetar para 2015 redução
do faturamento da Indústria de bens de capital mecânicos pelo terceiro ano consecutivo”,
informa a Abimaq.
No primeiro quadrimestre as exportações do setor caíram 16%, totalizando US$ 2,63
bilhões.
No mês de abril a queda foi expressiva, de 32,2% e, na comparação com abril de 2014,
de 22,9%.
As importações também caíram. No quadrimestre, somaram US% 7,13 bilhões, 16,6%
menos que no mesmo período do ano anterior; 2,8% na comparação com março; e 17%
em relação a abril de 2014.
O consumo aparente apresenta estabilidade na comparação com o 1º quadrimestre de
2014.
Entretanto, segundo a Abimaq, isso também se deve ao efeito cambial. “Com o câmbio
constante, mantido ao mesmo nível do primeiro quadrimestre de 2014, o consumo
aparente cai 7,2%”.

Fiesp estima que PIB industrial cairá 5% em 2015
01/06/2015- Fonte: Usinagem Brasil
Sexta-feira passada, o IBGE divulgou o resultado do PIB no primeiro trimestre de 2015. O
PIB caiu 0,2% em relação ao último trimestre do ano passado e 1,6% na comparação
com o primeiro trimestre de 2014.
Os dados da indústria de transformação foram ainda mais negativos. A queda foi de 1,6%
em relação ao último trimestre do ano passado e de 7% sobre o primeiro trimestre de
2014.
“Os dados do IBGE confirmam o que nós já sabíamos. O primeiro trimestre foi ruim, mas
o mais grave é que a situação não para de piorar. Os indicadores do segundo trimestre,
tanto do IBGE quanto da Fiesp, mostram um agravamento da retração”, diz Paulo Skaf,
presidente da Fiesp. A entidade avalia que o PIB deve fechar o ano com queda de 2%,
enquanto a indústria irá recuar 5%.
Skaf observa que, apesar do cenário de forte retração, o governo ainda defende o
aumento da arrecadação sobre a indústria, ampliando em 150% a alíquota de
contribuição previdenciária sobre o faturamento.
“As pessoas não aceitam aumento de impostos”, afirma Skaf, lembrando que a
necessidade do ajuste fiscal é inquestionável, mas o governo tem de fazê-lo a partir do
corte dos seus gastos, e não do aumento dos impostos para a sociedade.
O governo anunciou na semana passada um contingenciamento de R$ 69,9 bilhões das
despesas. Porém, na avaliação da Fiesp os gastos estão crescendo mesmo com esse
corte, que define um teto para 2015 de R$ 1,103 trilhão nas despesas.
Esse valor é 7% maior que o do ano passado. No ritmo atual, a arrecadação vai fechar o
ano em R$ 1,078 trilhão, gerando déficit de R$ 25 bilhões. “O governo precisa diminuir
seus gastos para atingirmos o equilíbrio fiscal”, afirma Skaf.
Há muito espaço para redução das despesas públicas. Mais de R$ 450 bilhões serão pagos
em juros neste ano. “O governo gasta mal, desperdiça e quer aumentar os impostos.
Precisa dar o exemplo para a sociedade, administrando corretamente o dinheiro que sai
do bolso dos brasileiros”, declara Skaf.
Taiwan mostra sua tecnologia em máquinas-ferramenta
01/06/2015- Fonte: Usinagem Brasil

Sétimo maior fabricante mundial de máquinas-ferramenta, Taiwan promoveu durante a
Feimafe 2015 o “Fórum de Tecnologia e Inovação em Máquinas”. Das 17 empresas
taiwanesas que estavam expondo seus produtos Taiwan, quatro foram convidadas a
apresentar suas tecnologias no fórum: Wele Mechatronic, Vision Wide Tech, Hiwin
Technologies e Exact Machinery.

João Luiz Poleselo, diretor da Pmach, que representa a Wele Mechatronic no Brasil,
apresentou o histórico e a capacidade técnica da empresa.
O executivo explicou que a Wele é especializada em máquinas de grande porte, tendo em
seu portfólio máquinas desde 1m até 16 m no eixo X e de até 5 m no eixo Y. Tem como
principais clientes as fabricantes de equipamentos para o setor de óleo e gás e do setor
automotivo.
“43 fabricantes de automóveis no mundo utilizam máquinas da Wele”, disse.A linha de
produtos da Vision Wide foi apresentada por Sidnei Cunico, diretor da Eletro,
representante da marca no Brasil.
Especializada na produção de máquinas portal (dupla coluna) e centros de usinagem
verticais, a Vision Wide tem desenvolvido várias tecnologias para otimizar a operação de
suas de suas máquinas, como simulador anticolisão.
As máquinas, em sua maioria, são voltadas para usinagem pesada, com vários clientes
nos segmentos de moldes e matrizes (moldes com superfícies complexas), fabricantes de
tratores, aviões, turbinas e chassis de máquinas e trens.
“Com mais de 100 distribuidores e 13 subsidiárias no mundo, a Hiwin é um dos principais
fabricantes mundiais de sistemas de controle de movimento”, afirmou Edwin Avólio,
gerente de P&D da Mectrol, que distribui a Hiwin Technologies no Brasil. A linha de
produtos é composta de fusos de esferas, guias lineares e mais recentemente entrou na
também no segmento de robótica.
A linha da Exact Machinery é composta de acessórios e equipamentos para máquinas
operatrizes, como mesas rotativas inclinadas, mesas rotativas, mesas indexadas,
trocadores automáticos de pallets (APC) e vários tipos de sistemas de divisão.
Segundo Philippe Garcia, diretor da Triaxis, que representa a marca no Brasil, as mesas
indexadas da Exact têm registrado participação crescente do mercado brasileiro.
A produção taiwanesa de máquinas-ferramenta deve chegar a US$ 4,8 bilhões em 2015,
sendo que cerca de 80% são exportados para 138 países, o que coloca o país como o
quarto maior exportador de máquinas do mundo, com planos de em breve chegar ao
terceiro posto.
Para tanto, “conquistar o mercado brasileiro é uma ação fundamental nessa estratégia”,
de acordo com a Taitra - Taiwan Trade Center, agência de promoção comercial do País.
Em 2014, a participação do país asiático na importação brasileira de máquinas-ferramenta
aumentou de 6,34% para 7,56%. Entre os itens mais negociados estão os centros de
usinagem (30,7%) e as máquinas de corte e conformação (28,9%).
Forjas Taurus irá leiloar 200 máquinas operatrizes
01/06/2015- Fonte: Usinagem Brasil
A Forjas Taurus irá leiloar cerca de 200 máquinas operatrizes. O leilão que estão sendo
organizado pela Deseulance está marcado para o próximo dia 12 de junho às 11:00
horas.
A lista de bens que serão leiloadas inclui 22 prensas excêntricas e hidráulicas, com
capacidade de 6 a 630 t, das marcas Manhke, Gutmann e Jundiaí; 19 tornos automáticos
e convencionais das marcas Romi, Traub, Imor e Nardini; 53 fresadoras universais e

ferramenteiras, Azerf, Tos, Turri e Romi; 6 retíficas cilíndricas e planas Sulmecânica,
Vigorelli e Hauser; 22 centros de usinagem Anayak, Romi, Index e Chiron; 5 injetoras
Romi Primax; 18 furadeiras de coluna e de bancada, Kone e Mello; 2 laminadoras de
rosca Cavour e Seny, além de aquecedores indutivos, gravadoras de caracteres a laser e
afiadoras.
As máquinas estão localizadas em Porto Alegre e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Os lances podem ser dados na página do leilão na internet (www.deseulance.com) ou, no
dia do encerramento, na sede da Deseulance (Rua Uruana,139 - Vila Mariana, em São
Paulo).
Ford abre patentes para acelerar avanços em carros elétricos
01/06/2015- Fonte: Usinagem Brasil

A Ford vai permitir que concorrentes tenham acesso a suas tecnologias patenteadas de
veículos elétricos para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento nessa área. Em 2014, a
Ford registrou mais de 400 patentes de veículos elétricos – mais de 20% das cerca de
2.000 patentes geradas pela montadora no ano passado.
"Nosso objetivo é a inovação", diz Kevin Layden, diretor de Programas de Eletrificação da
Ford. "O caminho para desenvolver a melhor tecnologia é a pesquisa constante.
Compartilhando nossas pesquisas com outras empresas, vamos acelerar o avanço da
tecnologia de veículos elétricos para oferecer produtos ainda melhores aos clientes."
A Ford é líder do segmento nos Estados Unidos, com seis veículos híbridos ou totalmente
elétricos: o Focus Electric, os híbridos Fusion Hybrid, C-MAX Hybrid e Lincoln MKZ Hybrid
e os híbridos plug-in (com recarga na tomada) Fusion Energi e C-MAX Energi. No total, a
marca detém mais de 650 patentes na área de veículos elétricos, além de cerca de 1.000
pedidos pendentes.
Usando essas inovações, a Ford criou veículos elétricos de sucesso e acredita que
compartilhar suas tecnologias vai promover um desenvolvimento mais rápido do setor.
"Como indústria nós precisamos colaborar, sem deixar de continuar a desafiar uns com os
outros", diz Layden. "Compartilhando ideias, as empresas podem resolver os maiores
desafios e aprimorar a indústria."
A Ford disponibiliza suas patentes, mediante uma taxa, por meio da área de licenciamento
e comercialização de tecnologia da empresa, ou da AutoHarvest - um centro colaborativo
de licenciamento e inovação para fabricantes de automóveis.
A AutoHarvest permite que seus membros apresentem tecnologias e entrem em contato
direto com outros inventores para explorar oportunidades de negócios de interesse
mútuo.

"A Ford ajudou a fundar a AutoHarvest para dar eficiência e transparência ao
licenciamento de tecnologia em toda a indústria automotiva", diz Bill Coughlin, presidente
da Ford Global Technologies, que gerencia a propriedade intelectual da Ford.
Dentro desse foco em novas tecnologias, a Ford vai contratar este ano mais 200
engenheiros de veículos elétricos e está mudando a equipe para uma nova instalação - o
Ford Engineering Laboratories - sede dos primeiros laboratórios de Henry Ford em
Dearborn.
Entre as patentes oferecidas estão, por exemplo, um sistema de balanceamento que
aumenta a capacidade de carga e vida útil da bateria, um sistema de frenagem
regenerativa com variação de temperatura e uma interface para monitoramento de dados
do comportamento do motorista. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Ford).
Lay-off: uma alternativa para a crise econômica
01/06/2015- Fonte: Gazeta do Povo
Em março, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC), considerado uma
prévia do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 1,07% em comparação com fevereiro. O
desemprego registrado em abril foi de 6,4%, a maior taxa em quatro anos, de acordo
com o IBGE.
Esses são alguns dos dados que demonstram o quadro de desaceleração econômica
vivenciado pelo Brasil em 2015, talvez um dos piores das duas últimas décadas, segundo
especialistas.
Nesse contexto, empresas brasileiras têm buscado alternativas de enfrentamento para a
retração da demanda, sem que isso implique em fechamento de postos de trabalho;
dentre elas, o lay-off, que encontra amparo na legislação brasileira e poderá consolidar-se
através da redução temporária da jornada e do salário (até o limite de 25%, devendo ser
proporcional e respeitado o salário mínimo nacional) ou da suspensão dos contratos para
requalificação profissional.
O lay-off constitui uma via jurídica válida para que a empresa possa se adequar a
cenários desfavoráveis
A validade do lay-off é condicionada à concordância do empregado e deve ser formalizado
em acordo ou convenção coletiva, em razão de negociação com o sindicato da categoria.
No caso de suspensão para requalificação profissional, o trabalhador não presta serviços,
mas também não recebe os salários, apenas os benefícios voluntariamente pagos pelo
empregador antes da suspensão.
Nesse espaço de tempo, os empregados devem frequentar curso ou programa de
qualificação profissional e farão jus a uma bolsa custeada pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Em casos de lay-off através de redução de salário e jornada, não há valores pagos pelo
FAT, e a empresa permanece com a obrigação de pagamento de salários.
O prazo dependerá das razões que o ensejaram: poderá perdurar por no máximo cinco
meses, por motivos de mercado ou estruturais e tecnológicos; já em casos de catástrofes,
poderá ter duração máxima de um ano.

A empresa apenas poderá aplicar o regime de lay-off se sua situação contributiva estiver
regularizada perante a Receita Federal.
Entre outras hipóteses, a medida poderá ser suspensa se a empresa renovar contratos
para preenchimento de postos de trabalho que poderiam ser ocupados pelos
trabalhadores em regime de lay-off, admitir novos empregados, distribuir lucros, atrasar o
pagamento da compensação retributiva ou das contribuições para a seguridade social.
O lay-off constitui uma via jurídica válida para que a empresa possa se adequar a
cenários econômicos desfavoráveis, ao permitir, de um lado, o ajuste a eventual redução
na demanda, com diminuição temporária de custos e, de outro, a rápida recuperação da
produção na hipótese de melhoria do cenário econômico.
Lillian Simone Boneti é especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho.
Pessimismo com o futuro
01/06/2015- Fonte: Gazeta do Povo
Os brasileiros estão pessimistas em relação aos rumos do país. Pesquisa realizada pelo
Instituto Ibope em 141 cidades mostrou que 47% da população não está confiante sobre
o futuro do país, pior resultado desde 2001.
Tanto desânimo pode ser facilmente explicado. É realmente difícil ter confiança quando se
assiste cotidianamente a casos de corrupção que parecem cada vez mais profundos ou se
sente na pele os efeitos de anos de uma política econômica equivocada, com aumento da
inflação, do desemprego, de impostos cada vez mais altos e serviços públicos de baixa
qualidade. E é pior ainda ver que pouco está sendo feito para contornar esses problemas.
Apenas suspender ou limitar gastos não significa colocar fim a eles
Na semana passada, o governo comemorou a aprovação da Medida Provisória (MP) 668,
que aumenta a alíquota de impostos sobre produtos importados, e das MPs 664 e 665,
que alteram as regras para acesso a benefícios trabalhistas como abono salarial, segurodesemprego e auxílio-doença.
As MPs fazem parte do pacote de ajuste fiscal proposto para tentar colocar as contas da
União em dia e enfrentaram resistência, principalmente as MPs 664 e 665, que quase não
foram votadas a tempo.
A aprovação das medidas foi positiva – mesmo que a economia gerada por elas fique bem
abaixo do previsto inicialmente por conta das modificações feitas pelos parlamentares –,
mas ainda falta muito a ser feito para se conseguir o equilíbrio fiscal. O problema é o
governo parece ainda não ter se dado conta disso.
Em um vídeo veiculado para informar a população sobre o ajuste fiscal, o governo federal
diz estar fazendo “cortes nos gastos” e “ajustando suas despesas às receitas, como
qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda”.
Mas esse corte tem sido tímido, praticamente restrito à investimentos, como o
contingenciamento de R$ 69,9 bilhões anunciado no dia 22 de maio. 37% desse montante
refere-se ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que deve paralisar muitas
obras de infraestrutura do país, incluindo no Paraná, que esperava receber neste ano
mais de R$ 800 milhões do orçamento federal para investimentos, a maior deles
essenciais para o desenvolvimento do estado, como a ampliação do Aeroporto Afonso
Pena, a dragagem do canal do Porto de Paranaguá, a Estrada da Boiadera, o

entroncamento das BRs-376 e 153, acesso ao Porto de Paranaguá e o Contorno Sul em
Curitiba.
Cortes “na própria carne”, como foi prometido pelo líder do governo da Câmara Federal, o
petista José Guimarães, ainda não foram feitos.
A única sinalização positiva nesse sentido veio na quinta-feira (28), com a publicação de
uma portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão limitando as despesas
de custeio dos órgãos do Poder Executivo Federal em R$ 8,89 bilhões.
Os gastos de custeio são aqueles necessários ao funcionamento básico das instituições,
como diárias e passagens, locação de imóveis, fornecimento de alimentação, fretes e
transporte de encomenda, serviços de consultoria, dentre outros.
O problema é que, tal como o contingenciamento, essa limitação de gastos tem caráter
momentâneo, ou seja, trata-se de uma medida que provavelmente deixará de vigorar tão
logo o governo consiga ter um pouco mais de fôlego financeiro.
O próprio governo admite a opção por medidas momentâneas e não mudanças estruturais
que possam diminuir o histórico inchaço da máquina pública e seus 39 ministérios.
No mesmo vídeo em que compara o ajuste fiscal a medidas de economia tomadas por
uma família, o governo frisa que “os ajustes são temporários, mas seus efeitos serão
permanentes”. Não é bem assim.
Qualquer família sabe que se gastar mais do que ganha terá de adotar medidas
permanentes para gastar menos e manter as contas em dia.
De pouco adiantará economizar por um período limitado de tempo se depois voltar a
gastar desmesuradamente.
O mesmo se dá com a administração pública. Apenas suspender ou limitar gastos não
significa colocar fim a eles.
O contingenciamento é um exemplo. Num primeiro momento trata-se de uma medida
realmente “urgente e necessária”, mas dificilmente pode prolongar-se indefinidamente.
No caso de investimentos em infraestrutura, alvo de boa parte dos cortes no orçamento
federal, no longo prazo os efeitos negativos de deixar de investir podem ser desastrosos
para a economia, principalmente em um país como o Brasil, que já sofre por causa da
falta de infraestrutura.
Se o governo quiser realmente encontrar uma solução duradoura para colocar (e manter)
as contas em dias, não poderá fugir de pensar maneiras de desinchar a máquina pública,
tornando-a mais ágil, eficiente e menos onerosa.
Sem isso, os brasileiros continuarão tendo motivos para desconfiar do futuro da economia
do país.

Cortes ameaçam R$ 800 milhões para infraestrutura do Paraná
01/06/2015- Fonte: Gazeta do Povo

Obras de infraestrutura que beneficiam o Paraná têm R$ 802,2 milhões reservados no
orçamento federal deste ano, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
mas correm o risco de serem cortadas da lista de investimentos por conta do
contingenciamento de R$ 69,9 bilhões anunciado pelo governo na semana passada.
Engorda de investimentos
A presidente Dilma Rousseff sinalizou que pretende antecipar a renovação das concessões
ferroviárias da década de 1990 em troca de pagamento imediato de outorga ou de
investimentos extras em novas linhas.
A ideia do Planalto é ‘engordar’ o novo plano de concessões, prometido para junho.
Entram nesse pacote as maiores empresas do setor: MRS Logística, Valor da Logística
Integrada (VLI) e a nova Rumo ALL. As três já prometeram investimentos de até R$ 10
bilhões na modernização de suas malhas.
Sozinho, o PAC é responsável por 37% do corte e deve perder R$ 25,9 bilhões em 2015.
Ainda não se sabe quais projetos no país serão prejudicados com o bloqueio dos recursos.
Entre os previstos para o estado, os que possuem obras licitadas ou já em execução,
como a dragagem do canal do Porto de Paranaguá e a ampliação do aeroporto Afonso
Pena, são os que mais têm chance de terem as verbas mantidas.
A obra na Estrada da Boiadeira (BR-487 entre Porto Camargo e Campo Mourão), que está
em andamento com a pavimentação do trecho entre Tuneiras do Oeste e Nova Brasília,
também corre menos risco de sair da lista.
A superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) informou que ainda não sabe quais obras rodoviárias no estado devem permanecer
com recursos reservados no orçamento deste ano.
Segundo o órgão, as discussões sobre o contingenciamento ainda estão no âmbito do
Ministério dos Transportes, em Brasília. A Infraero, responsável pela obra do Afonso Pena,
também afirmou que ainda não tem uma definição a respeito dos cortes.
Com o bloqueio das verbas, o orçamento geral do PAC em 2015 foi reduzido para R$ 40,5
bilhões. O governo poderá ainda empenhar gastos de R$ 39,3 bilhões, mas parte dessas
autorizações pode ser executada somente em 2016, transformando-se em restos a pagar
(verba de um ano gasta no exercício fiscal seguinte).

Rodovias
Com R$ 563,8 milhões reservados, o modal rodoviário representa 70,2% do total da
verba do PAC para o Paraná. Cinco dos doze projetos ainda não tiveram os projetos
licitados, mas o Dnit no Paraná aponta que três têm chances de serem iniciados neste
ano, caso não sejam afetados pelo corte: entroncamento das BRs-376 e 153, acesso ao
Porto de Paranaguá e o Contorno Sul em Curitiba.
Em maio do ano passado, a presidente Dilma Rousseff anunciou em evento na capital
paranaense que a obra de restauração do Contorno Sul seria incluída no PAC. “Dilma falou
que ia licitar as obras no ano passado, em agosto. Isso foi empurrado para frente, mas
nós esperamos que seja licitado ainda este ano”, afirma João Arthur Mohr, do Conselho de
Infraestrutura da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).
Concluída
Embora a obra de adequação do entroncamento entre as BRs- 476 e 153, próxima à
divisa com Santa Catarina, já tenha sido concluída, o orçamento federal prevê R$ 450 mil
extras para possíveis adequações na pista. Segundo o Dnit, até agora não foi verificada a
necessidade de reparos no trecho recém-concluído.
Fronteiras
O corte no orçamento também ameaça a implantação do Sistema Integrado de
Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), desenvolvido pelo Exército, que envolve radares,
sistemas de comunicação e veículos aéreos não-tripulados nos estados que fazem
fronteira com outros países.
O Paraná tem reservados R$ 30 milhões para o programa. O Exército informou que
prossegue com a instalação de seu projeto-piloto e que está estudando uma forma para
adaptar o projeto em relação ao novo orçamento.
Reserva no orçamento não é garantia para execução
A reserva de verba federal no orçamento não é garantia que a obra será iniciada naquele
mesmo ano. Entre os projetos do estado, há bons exemplos da lentidão de execução do
planejamento federal como a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná, em Foz do
Iguaçu, que aparece com verbas reservadas desde o orçamento de 2008, tempos de PAC
1.
Entre idas e vindas, o contrato para a construção da ponte foi assinado em julho do ano
passado, mas pouco avançou. A obra ainda está em fase de projeto.
Outra obra que já “aniversariou” em orçamentos é a finalização da BR-153, entre
Ventania e Alto do Amparo. A rodovia, conhecida como Transbrasiliana, tem 4,3 mil
quilômetros que ligam o Pará ao Rio Grande do Sul e o único trecho inacabado é no
Paraná. A obra figura com recursos reservados no orçamento do governo federal pelo
menos desde 2009, mas ainda não está finalizada.
No caso da Estrada da Boiadeira (BR-487), os trabalhos de pavimentação já duram quase
30 anos. O asfaltamento da estrada centenária foi iniciado em 1986 e, desde então,
passou por várias interrupções. Em 2003, o Tribunal de Contas da União (TCU)
determinou a suspensão da obra devido às suspeitas de fraude na licitação.
Seis anos se passaram até que os trabalhos fossem retomados pelo governo federal.
Ainda assim, o trecho passou por várias paralisações.

Aneel manterá bandeira vermelha para conta de luz em junho
01/06/2015- Fonte: Gazeta do Povo
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, na sexta-feira (29), a
manutenção da bandeira vermelha para todos os consumidores de eletricidade no mês de
junho.
Isso significa um acréscimo de R$ 5,50 nas contas de luz para cada 100 quilowatts-hora
(kWh) consumidos. A medida só não é aplicada aos Estados do Amapá e de Roraima, que
ainda não estão conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
O regime de bandeiras tarifárias foi implementado em janeiro deste ano pelo órgão
regulador para repassar de maneira direta para os consumidores o custo mais alto de
geração de energia térmica em momentos de estiagem e consequente baixa nos
reservatórios das usinas hidrelétricas. Até o fim de 2014, esse repasse só ocorria uma vez

por ano, no reajuste ordinário das tarifas de cada empresa de distribuição, o que
pressionava a capacidade financeira do setor.
Quando vigora a bandeira verde, as condições de geração de eletricidade no país são as
ideais e, portanto, não há cobrança adicional nas contas de luz. Na bandeira amarela,
quando a situação é intermediária, o acréscimo nas faturas é de R$ 2,50 para cada 100
kWh consumidos. Desde o início do ano vigora a bandeira vermelha em todo os Estados
regidos pelo modelo.

Reajuste
O sistema de bandeiras tarifárias, implementado com o intuito de alertar o consumidor a
respeito do custo corrente de geração, além de dividir com ele esse custo, já passou por
um reajuste este ano.
Em janeiro, o valor adicional cobrado na bandeira vermelha era de R$ 3 para cada 100
kWh. No caso da bandeira amarela, o acréscimo era de R$ 1,50 por 100 kWh. A partir de
março, contudo, os valores foram elevados em 83,3% e 66,6%, respectivamente.
IPC-S acelera alta a 0,72% em maio ante abril
01/06/2015- Fonte: Exame
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou maio com alta de 0,72 por
cento, depois de avançar 0,61 por cento em abril, informou a Fundação Getulio Vargas
(FGV) nesta segunda-feira.
O resultado mostra ainda aceleração na comparação com a alta de 0,68 por cento na
terceira quadrissemana de maio.
A FGV informou que a maior contribuição para o resultado de maio na comparação com a
terceira quadrissemana partiu do grupo Despesas Diversas, com alta de 2,67 por cento
após avanço de 0,66 por cento.
Nesta classe de despesa, destacou-se o item jogo lotérico, cuja taxa passou de 0 por
cento para alta de 20,62 por cento.

Economistas veem alta de 0,5 p.p. na Selic esta semana e elevam projeção para
taxa em 2015 a 14%, mostra Focus
01/06/2015- Fonte: Reuters
Economistas de instituições financeiras elevaram pela segunda semana seguida a
perspectiva para a Selic ao fim deste ano, mantendo a expectativa de que a taxa básica
de juros será elevada em 0,5 ponto percentual nesta semana.
De acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, os
especialistas consultados mantiveram a expectativa de que o Comitê de Política Monetária
(Copom) vai elevar a taxa básica de juros nesta semana a 13,75 por cento.
Eles também passaram a ver que a Selic encerrará 2015 a 14,0 por cento, ante 13,75 por
cento na pesquisa anterior.
Em relação à atividade, eles pioraram também pela segunda semana seguida o cenário,
projetando agora recuo do Produto Interno Brito (PIB) em 2015 de 1,27 por cento, contra
queda de 1,24 por cento estimada anteriormente.
O IBGE informou na sexta-feira que a economia brasileira encolheu 0,2 por cento de
janeiro a março ante os últimos três meses do ano passado, com os investimentos caindo
novamente e registrando a maior sequência negativa da série histórica.
Confiança de serviços volta a se deteriorar e recua 1,6% em maio
01/06/2015- Fonte: Reuters
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 1,6 por cento em maio, voltando a
mostrar fragilidade após o avanço do mês anterior, informou nesta segunda-feira a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
Após a quarta queda no ano, o ICS chegou em maio a 84,5 pontos, ante 85,9 pontos em
abril, quando subiu 4,2 por cento. Com isso, o indicador está no segundo menor nível da
série, iniciada em junho de 2008.
"A elevação da confiança em abril, a primeira do ano, não se sustentou em maio em
decorrência da percepção das empresas sobre as condições correntes do setor. As
avaliações sobre o momento atual chegaram a um novo mínimo histórico.
Assim, ampliam-se os sinais de um segundo trimestre ainda mais fraco que o anterior",
apontou o consultor da FGV/IBRE, Silvio Sales.
O Índice da Situação Atual (ISA-S) caiu 6,8 por cento em maio na comparação com o mês
anterior, para 61,6 pontos, informou a FGV.
Já o Índice de Expectativas (IE-S) registrou alta de 1,6 por cento, a 107,4 pontos.
Por que toda empresa deve inovar pelo bem da economia
01/06/2015- Fonte: Exame
Por que toda empresa deve inovar pelo bem da economia? Esta é uma pergunta
intrigante, pois nenhum empreendedor inicia sua atividade pensando no bem da
economia, seja porque não é uma questão candente no momento em que o foco é fazer
com que a empresa se firme, além do que esta é uma questão macroeconômica na esfera
de políticas públicas.

Mas uma empresa que inova cria impactos na economia? A resposta é sim, pois gera mais
emprego, consumo, arrecadação de impostos e taxas, lucro, investimento e, assim, o ciclo
se retroalimenta e expande.
Ou seja, uma empresa bem sucedida em sua inovação começa a impactar seu entorno
econômico de imediato e, na medida em que se expande, pode se tornar um agente
expressivo na arena econômica.

O Facebook, por exemplo, começou em um dormitório universitário e hoje emprega
milhares de pessoas, impacta a economia mundial pelas mudanças comportamentais que
promove e pelo valor de mercado que possui.
Certamente o Mark Zuckerberg não iniciou o Facebook pensando no bem da economia.
Ele estava, como a maior parte dos empreendedores, focado em inventar um negócio
lucrativo: beneficiar a economia não foi o indutor primordial da criação dessa empresa.
Lembremos que inovação é um direcionador da dinâmica competitiva e, portanto, motor
do sistema econômico. Decorre que se várias empresas em um mesmo setor inovam,
mesmo que em momentos distintos, serão gerados benefícios econômicos associados à
redução de custo, aumento de margem, de vendas, fidelização de consumidores, emprego
e por aí segue. O mesmo raciocínio se aplica se a inovação ocorre ao longo de cadeias de
valor.
O governo, por meio do FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e de agências
estaduais de fomento à pesquisa, possui mecanismos de incentivo à inovação para o
pequeno e médio empresário.
Como inovação é pauta de políticas públicas, esses mecanismos de financiamento
funcionam como indução para setores, ou seja, para que o maior número possível de
empresas qualificáveis aos programas inove. A economia então se beneficia.
Individualmente, o empresário não está preocupado em inovar para o bem da economia
em sua totalidade, mas, assumindo que a dinâmica competitiva estimule as empresas a
inovarem, em conjunto haverá progresso técnico e econômico com benefícios para o
sistema de forma geral.
Enfim, inovar impacta positivamente a economia. Um empreendedor isoladamente não
coloca a economia em sua agenda, mas a lógica competitiva promove um ganho coletivo
para a economia. Então, inove, para que seu negócio cresça e a economia agradecerá.

Agrale prorroga flexibilização de jornada
01/06/2015- Fonte: Automotive Business

A Agrale estendeu por mais três meses a flexibilização de jornada ou semana curta em
suas três fábricas de Caxias do Sul (RS), onde produz caminhões, tratores e veículos
utilitários. A medida, aprovada pelos funcionários, vinha sendo adotada desde fevereiro
por causa da retração do mercado.
Segundo a fabricante, tanto os setores administrativos como a produção continuarão
trabalhando quatro dias por semana, com desconto de 50% do dia não trabalhado. Nos
primeiros quatro meses de 2015 a venda de caminhões Agrale recuou 28,1%.
A demanda pelos chassis de ônibus da fabricante gaúcha teve retração de 48,7%, maior
que a registrada pelo segmento (-26,1%). Ainda nesse período a empresa repassou 26%
menos tratores à rede. Também nesse caso a retração foi maior que a de 18% verificada
para esse tipo de equipamento.
Brasil terá fábrica de bateria de lítio para veículos elétricos
01/06/2015- Fonte: Automotive Business

Armando Canales, diretor da Mira no Brasil, assina protocolo de intenções para produzir
baterias de lítio no Brasil (Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional)
A Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) assinaram um acordo
com a Mira, empresa de origem inglesa focada em serviços de engenharia, para o
desenvolvimento e fabricação de uma bateria de lítio para uso em veículos elétricos e no
segmento de energia estacionária no Brasil.
A parceria, firmada na quinta-feira, 28, projeta ainda a criação de um centro de pesquisa
e desenvolvimento sobre armazenamento de energia no País. As empresas não revelaram
o valor do investimento previsto para o projeto.

Participaram da assinatura da carta compromisso o diretor-geral de Itaipu pelo Brasil,
Jorge Samek, o diretor da Mira do Brasil, Armando Canales, a diretora financeira
executiva de Itaipu, Margaret Groff, e o diretor-superintendente da FPTI, Juan Carlos
Sotuyo.
A bateria de lítio terá arquitetura modular, o que significa que poderá ser utilizada em
diversos meios de transporte, desde motocicletas e veículos leves até caminhões e
ônibus, além de permitir o armazenamento de energia limpa, como a eólica e a solar.
Em comunicado, as empresas envolvidas no acordo informam que colocar no mercado
uma bateria de lítio projetada e fabricada no Brasil deverá acelerar o estabelecimento de
um novo segmento industrial, fazendo com que o País chegue mais perto da possibilidade
de transformar a visão de mobilidade limpa e elétrica em realidade.
O uso da bateria para armazenamento de energia limpa também beneficiará comunidades
brasileiras que ainda não contam com eletricidade, além de melhorar o nível de confiança
e segurança no controle e armazenamento para importantes setores da economia, como o
sistema de saúde, metrô, escolas, entre outros.
O desenvolvimento local dessas tecnologias resultará também na criação de um novo
setor industrial, que atuará na cadeia de suprimentos de uma nova indústria de soluções
de armazenamento de energia.
PASSOS CONTÍNUOS
A nova parceria com a Mira faz parte dos projetos ligados a mobilidade elétrica e
tecnologia desenvolvidos pela Itaipu Binacional e FPTI, que já contabilizam o Programa de
Mobilidade Inteligente (Mob-i), operando há um ano com o total de 28 carros elétricos em
Curitiba, Foz do Iguaçu (PR), além de Brasília, incluindo postos de abastecimento.
Além disso, desde 2006, a Itaipu Binacional desenvolve, em parceria com várias
empresas tanto do Brasil quanto do exterior, o Programa Veículo Elétrico (VE), no qual já
montou mais de 80 protótipos elétricos, a metade incorporada à própria frota e o restante
destinado para os parceiros do programa.
As linhas do VE incluem carros de passeio, caminhão, utilitário, ônibus e até um avião,
todos equipados com motor elétrico.
A empresa também mantém uma oficina para montagem do subcompacto elétrico Renault
Twizy, em parceria com a montadora, além de manter o projeto da bateria de sódio
nacional, com recursos da Finep e parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), e o
projeto na área de armazenamento de energia, em conjunto com o Exército brasileiro.
Mercedes demite 500 com benefício de PDV
01/06/2015- Fonte: Automotive Business
A Mercedes-Benz reabriu durante o dia 29 de maio o Programa de Demissão Voluntária
(PDV) encerrado há duas semanas.
A montadora atendeu o pedido do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para beneficiar 500
trabalhadores que estavam em layoff havia um ano e foram, enfim, dispensados pela
montadora.
Além dos direitos trabalhistas, cada um deles receberá R$ 55 mil.

Na segunda-feira, 1º de junho, a montadora inicia um período de férias coletivas para
toda a produção.
Os cerca de 7 mil trabalhadores só retornarão ao trabalho no dia 15 de junho. Além de
um grupo de 215 trabalhadores que permanece em layoff até setembro e dos 500
demitidos, a Mercedes-Benz afirma ter hoje um excedente de 1.750 funcionários.
Ford anuncia investimento de US$ 220 milhões na Argentina
01/06/2015- Fonte: Automotive Business

Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recebe o presidente da Ford na América do
Sul, Steven Armstrong
A Ford anuncia um novo plano e investimento de US$ 220 milhões para o biênio 20152016 em sua fábrica de General Pacheco, na região metropolitana de Buenos Aires,
Argentina, que monta os modelos Ranger e Focus.
Do total anunciado, pouco mais da metade será aplicado no desenvolvimento e renovação
de peças, para a localização de 290 itens, a partir da aquisição de ferramentais, enquanto
outros 50% contemplarão novos processos de manufatura e engenharia, com a renovação
da linha de prensas (estamparia) e modernização da área de pintura.
O anúncio foi feito na quinta-feira, 28, pelo presidente da Ford para a América do Sul,
Steven Armstrong, em um encontro com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner,
acompanhada pela ministra da Indústria, Débora Giorgi.
“A estratégia que iniciamos em 2011, de gerar produtos globais, teve sucesso, porque fez
a marca crescer em todo o mundo. Estou orgulhoso do que estamos fazendo na Argentina
e esperamos continuar crescendo com nossos produtos na região”, declarou Armstrong.
Segundo a montadora, com o novo investimento, a empresa conseguirá reduzir as
necessidades de divisas para importações em US$ 120 milhões por ano.
“O investimento da Ford buscou eficiência e escala excelente em um momento em que
estamos sendo afetados pela fortíssima queda do mercado brasileiro de veículos, que já
registra queda de 60% da produção local, com retração de 20% das vendas no
acumulado do ano, sendo 25% só em abril”, disse Débora Giorgi após o encontro, em
uma declaração à imprensa. “Graças aos investimentos, a Ford pode reorientar produtos
ao mercado interno, de mãos dadas com produtos de qualidade e sustentáveis”,
completou.
A ministra também lembrou do investimento que a empresa já aplicou no país, de US$
550 milhões entre 2011 e 2014.

Instalada na Argentina desde 1913, primeiro como importadora, a Ford começou a
montar veículos no país vizinho em 1917. Atualmente, a fabricante emprega 3,6 mil
trabalhadores na unidade argentina.
Curitiba contrata estudo para tentar voltar à vanguarda na gestão do lixo
01/06/2015- Fonte: Gazeta do Povo
Curitiba busca uma solução para a enrascada em que está metida: arrecada bem menos
do que gasta com a gestão do lixo e o contrato com o aterro de Fazenda Rio Grande
vence em outubro sem chance de renovação. Para tentar uma saída, e ainda voltar à
vanguarda na área ambiental, a prefeitura firmou acordo com um braço do Banco
Mundial, a International Finance Corporation (IFC), que apresentará proposta para
remodelar o sistema de gestão de resíduos.
A contratação foi há um mês, ao custo de US$ 1,94 milhão (R$ 5,2 milhões na cotação de
dezembro). A prefeitura pagará 25% e o restante será custeado por uma ou mais
empresas escolhidas para prestar o serviço. A contratação da IFC foi feita sem licitação,
por notória competência.
A instituição já elaborou projetos de infraestrutura para vários países. Na área de lixo,
atuou na Índia, na Faixa de Gaza e na capital sérvia Belgrado, mas com projetos menos
complexos do que este a ser desenvolvido em Curitiba.
Secretário municipal de Meio Ambiente, Renato Lima diz que o projeto encomendado à
IFC precisa ser sustentável tanto do ponto de vista ambiental como financeiro. O sistema
deve se pagar.
Hoje a cidade arrecada R$ 88,79 milhões com a taxa de lixo e gasta R$ 198 milhões com
o serviço. Encontrar formas de equalizar a conta é uma missão do projeto. Lima diz não
estar em busca apenas de uma solução viável economicamente. Ele espera que o novo
modelo recoloque Curitiba na posição de referência ambiental.
Como hoje a gestão do lixo é feita de forma consorciada por 23 municípios da região
metropolitana, as soluções da IFC devem levar em conta o sistema integrado. Um dos
objetivos é reduzir o volume de lixo que vai para aterro, de 2,5 mil toneladas por dia para
500 toneladas.
Primeiro, porque ao menos 30% do que é enterrado é reciclável e poderia ser
aproveitado. Segundo, porque aterrar lixo é caro e o serviço é pago por tonelada. Assim,
quanto menos, melhor.
Há em estudo outras alternativas, como incineração e compostagem. Enterrar não é a
melhor alternativa e queimar deve ser a última.
O projeto será desenvolvido em 16 meses e prevê a cada etapa apresentação de
resultados das propostas, para que a prefeitura não receba um modelo sem possibilidades
de alterações.
O estudo deve prever o sistema de coleta de lixo convencional e reciclável, a limpeza
urbana, o transporte e as opções de destinação.
Uma das premissas deve ser a descentralização, evitando que combustível seja
inutilmente queimado em distâncias enormes percorridas por caminhões lotados de lixo.

Processo de escolha do novo aterro tem início neste mês. Contrato atual vence
em outubro
O Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Conresol), formado
pelos 23 municípios que administram o lixo na Região Metropolitana de Curitiba, vai abrir
em junho a fase de credenciamento para a escolha do aterro que receberá os rejeitos
gerados pelos 3 milhões de moradores da região.
É que o contrato com o aterro de Fazenda Rio Grande vence em outubro e não poderá ser
mais renovado. Durante cinco anos, a área foi usada como saída paliativa depois do
fechamento da Caximba e enquanto não se resolvia a disputa judicial sobre a licitação
anterior.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Renato Lima, alega que não foi possível chegar
a uma solução antes do vencimento do contrato com o aterro de Fazenda Rio Grande. Ele
afirma que a discussão na Justiça – que se arrastava desde 2007 para definir se a
licitação feita deveria valer ou não – impedia que fossem tomadas medidas definitivas. Só
a anulação de todo o processo, no ano passado, teria permitido o estudo de novas saídas.
Reaproveitamento real dos resíduos é uma das saídas
Há soluções possíveis e melhores, mas não há milagre para os problemas do lixo. Quem
faz o alerta é o diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), Carlos Silva Filho.
Ele afirma que conhece a experiência da IFC e que crê que possa sugerir uma contribuição
muito positiva. Contudo, reforça que não há no mundo nenhuma cidade que tenha
conseguido fazer a gestão de lixo ser completamente autossustentável.
Silva Filho também destaca a importância de adaptar os modelos estrangeiros para o
cenário brasileiro. “Não adianta tentar importar soluções. Não vai funcionar”, diz.
O executivo da Abrelpe concorda que a capital paranaense é a cidade ideal para testar
novas saídas.
“Para Curitiba, não é difícil avançar, porque já há uma situação prévia, uma boa base.
Mas a verdade é que está parada no tempo há uma década”, afirma.
O primeiro passo seria, na opinião de Silva Filho, efetivar um sistema de coleta separada
entre lixo orgânico e seco, com real aproveitamento dos resíduos. “Há processamentos
que geram energia. Ou seja, produzem algo”, comenta.
Cobrança
Há chances de a taxa de lixo passar a ser cobrada na fatura da Sanepar, como já
acontece em 85 cidades do Paraná. É que o fato de a cobrança estar vinculada ao carnê
do IPTU traz problemas para a prefeitura.
A inadimplência sobre o IP|TU é de 10% e na conta de água está em 1%. Além disso, a
taxa de lixo poderia passar a ser cobrada de contribuintes hoje isentos de IPTU. A
transferência da cobrança para a conta de água abre uma brecha para que seja
reajustada a taxa de lixo.
Hoje há limitadores, como a legislação que não permite que o valor seja maior do que o
cobrado de IPTU. As mudanças precisariam de aprovação de leis específicas.

Entenda o caso
Já se arrasta desde 2007 o processo burocrático que vai definir os rumos da destinação
de lixo para Curitiba e região metropolitana. Como a proposta foi considerada
tecnologicamente e legalmente ultrapassada, uma série de recursos judiciais impediu que
a empresa vencedora da licitação, em 2009, assumisse o serviço.
Enquanto a questão era discutida morosamente na Justiça, o consórcio metropolitano
decidiu suspender e depois cancelar a licitação realizada, criando a condição jurídica
necessária para iniciar um novo projeto.
Como nada estava resolvido – e para não deixar as cidades que formam o consórcio sem
ter para onde mandar o lixo coletado –, um contrato emergencial foi firmado, destinando
cerca de 90% dos resíduos produzidos pelos municípios do consórcio para um aterro
localizado em Fazenda Rio Grande. Contudo, o acordo vence em outubro de 2015 e não
pode ser prorrogado.

Multinacional do setor de mineração investirá R$ 150 milhões em nova planta no
Brasil
01/06/2015- Fonte: CIMM
A Sibelco, multinacional do setor de mineração, anuncia a construção de mais uma planta
no Brasil, a ser instalada no Estado de São Paulo nos próximos dezoito meses.
Além de ampliar a capacidade produtiva da companhia, a fábrica contribuirá na estratégia
de posicioná-la como líder de mercado em carbonatos de cálcio no País.

A iniciativa receberá aproximadamente R$ 150 milhões e faz parte do Programa de
Investimentos da Sibelco América do Sul que destina recursos para outros países da
região, incluindo a nova fábrica de carbonato de cálcio, o centro de distribuição no Chile e
a nova linha de calcinação de cal completa na Argentina, entre outros projetos em
discussão.
"A unidade será referência mundial em qualidade e sustentabilidade, posicionando a
Sibelco com elevados padrões de performance para os clientes. Com instalações mais
modernas, automatizadas e mais sustentáveis, reforçamos nossa posição de produtor de
alta qualidade de produtos de carbonatos de cálcio no País", explica Paulo Wandenkolk,
presidente e CEO da Sibelco América do Sul.
As novas instalações contemplarão os processos de calcinação de calcário, processo de
carbonatação para fabricação de carbonato de cálcio preciptado, moagem, secagem e
preparação da carga mineral líquida (slurry) para a indústria de tintas.
A capacidade da fábrica está projetada para 200.000 toneladas de carga mineral líquida e
35.000 toneladas de carbonato de cálcio ultrafino para a indústria de plástico, que
contribuirá na redução de importações desta matéria-prima pelo País.
A nova fábrica ficará no estado de São Paulo e a Sibelco ainda busca um local estratégico
para atender a indústria de tintas.
Parcerias e Associações
Em 2014, a Sibelco tornou-se sócia minoritária da EDK Mineração, empresa pertencente
ao grupo Fairway, com ênfase em logística. A mineradora está presente em Cachoeiro do
Itapemerim (ES), região conhecida pelas grandes reservas de calcita e dolomita.
Atua na produção de carbonatos de cálcio natural e recentemente expandiu seus negócios
para Pernambuco (Moreno) visando o mercado do Nordeste, com uma unidade completa
de fabricação de massa corrida para a indústria de tintas. A EDK também atua nos
mercados de carbonatos para as indústrias de tinta, papel, plástico, agricultura e
siderurgia.
Esta associação faz parte do projeto estratégico de fortalecimento da Sibelco na América
do Sul para complementação da linha de produtos da companhia. As empresas atuam
com administrações independentes e próprias.
Comércio e indústria da transformação puxam recuo da economia
01/06/2015- Fonte: CIMM
Os desempenhos negativos do comércio e da indústria da transformação foram os setores
que mais contribuíram para a queda do desempenho da economia brasileira no primeiro
trimestre deste ano.
Na comparação com o primeiro trimestre de 2014, a economia brasileira recuou 1,6%,
resultado puxado por recuos de 6% no comércio e de 7% na indústria da transformação.
“O comércio está há quatro trimestres com taxa negativa, pelo comportamento da
indústria da transformação, e agora a queda se intensificou, também influenciada pela
queda do consumo das famílias. Já na indústria da transformação, toda a indústria
automotiva teve queda, inclusive a parte dos automóveis leves, devido à suspensão dos
incentivos fiscais e a renda comprometida das famílias. Também houve queda na parte da
indústria pesada, de máquinas e equipamentos, influenciado por aumento de juros”, disse

a coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Rebeca Palis.
A produção e distribuição de eletricidade, gás e água também teve recuos importantes no
primeiro trimestre deste ano, nesses dois tipos de comparação: de 4,3% na comparação
com o trimestre anterior e de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2014.
Importação de máquinas e ferramentas industriais cai 12,3% no 1º
quadrimestre
01/06/2015- Fonte: Folha de S. Paulo
A queda da atividade industrial do país derrubou a importação de bens de capital. O
desembarque desses produtos recuou 12,3% no primeiro quadrimestre deste ano,
segundo a Abimei (associação dos importadores).
No total, o valor negociado ficou em US$ 14,2 bilhões (R$ 45 bilhões na cotação atual).
No mesmo período de 2014, haviam sido US$ 16,2 bilhões (R$ 51,6 bilhões).
"As empresas estão sufocadas, sem recursos. O aperto fiscal, com o aumento do
PIS/Cofins para importados, dificula ainda mais", afirma o presidente da entidade, Ennio
Crispino.
A alta do dólar –que poderia dar competitividade à indústria, fazê-la comprar máquinas e
investir– também não tem alavancado o setor.
Fornecedor de equipamentos para o mercado de usinagem, o Grupo Bener, por exemplo,
já registrou queda de 20% no faturamento de 2014. Neste ano, o recuo deverá ser
superior, de acordo com o diretor Ricardo Lerner.
Até agora, o segmento de autopeças da empresa foi o mais afetado, e o aeroespacial, o
menos. "Esse é muito ligado à Embraer e à cadeia de fornecedores dela. O de óleo e gás,
que costuma ser bom, também está estagnado", afirma o empresário.
"Até o segmento médico, um dos mais resistentes, está sofrendo com os juros altos e a
dificuldade de crédito."
A Abimei projeta que a retração do setor possa alcançar 24,6% neste ano. Em 2014, o
recuo –o terceiro consecutivo– ficou em 7,6%.
"O recuo das importações é resultado da diminuição da atividade industrial.As
empresas também estão sufocadas, sem recursos
Ennio Crispino, presidente da Abimei
* Multinacionais resistentes
Apesar da retração registrada pelas importadoras de máquinas e equipamentos nos
últimos anos, as multinacionais que atuam no Brasil acreditam em uma recuperação do
mercado.
Na japonesa Makino, que vende máquinas de alta tecnologia para o corte de metal, a
previsão é que os negócios comecem a melhorar em 2016. No primeiro quadrimestre, a
empresa teve um recuo de quase 50% na receita bruta brasileira.
Globalmente, o faturamento anual da companhia é de cerca de US$ 1,6 bilhão.

A alemã Trumpf, de soluções para o uso de lasers, registrou queda de 30% no ano fiscal
que está se encerrando.
"Em 2015-2016, na melhor das hipóteses, andaremos de lado, mas a estratégia é de
longo prazo", diz o diretor-presidente no país, João Visetti.
"A matriz acredita que o Brasil vá se recuperar e mantém a base para atender o mercado
quando ele voltar a crescer", acrescenta.
Empresas têm de olhar da porta para dentro para aumentar produtividade
01/06/2015- Fonte: Folha de S. Paulo
Para melhorar os ganhos de produtividade, além de adotar medidas que aumentem a
qualidade da educação, permitam ajustar o custo da mão de obra e resolvam gargalos
nas estradas, nos portos e nos aeroportos, parte dos estudiosos considera que é preciso
também olhar para medidas que devem ser tomadas da porta para dentro das empresas.
"Não adianta só dizer que governo deveria investir mais em infraestrutura, que há
transferência de mão de obra qualificada do setor industrial para o de serviços e que a
força de trabalho está envelhecendo no país. Isso é sabido. O que se vê pouco debate é
sobre como a produtividade deveria ser tratada dentro da empresa", diz o professor Hugo
Braga Tadeu, da Fundação Dom Cabral.
Aperfeiçoar processos internos, prestar melhor serviço ao cliente (não só olhar para o
produto fabricado) e competir com o mercado internacional são fatores que impulsionam
a produtividade e forçam as empresas a buscar eficiência, explica.
Empresas de médio e pequeno porte que participaram de um projeto da CNI para
organizar a produção conseguiram aumentar em até 40% a produtividade, sem gastar em
máquinas ou equipamentos, mas sim arrumando a linha de produção.
"É como se a fábrica fosse uma cozinha. Mas a geladeira ficasse na sala, o fogão, na
cozinha, e o lixo, no quarto. Quando se aproxima cada etapa e se arruma a casa, há
ganho de tempo e eficiência", afirma Renato Fonseca, gerente da CNI.
Mas ele também destaca que existem medidas que não dependem só da gestão das
empresas para aumentar ganhos de eficiência. "A legislação não permite, por exemplo,
que o trabalhador mais produtivo ganhe mais. Seria uma forma de estimular quem produz
mais e melhor."
Até a mobilidade urbana tem impacto na produtividade do trabalhador, diz Otto Nogami,
professor do Insper.
"Perder duas horas no ônibus para chegar à empresa afeta o desempenho e, portanto, a
produtividade. Quantas vezes você ouve: 'Já estou cansado e o trabalho nem começou'? A
falta de infraestrutura não afeta só a empresa."
A queda na produtividade não preocupa o setor industrial, diz o economista Fabio Silveira,
da consultoria GO Associados. "Se em 2014 o efeito foi maior na indústria, agora ele bate
com intensidade e contamina o setor de serviços e comércio."

Economia global vive período de estagnação da produtividade
01/06/2015- Fonte: Folha de S. Paulo
Drew Greenblatt está contemplando o espaço de trabalho de sua pequena fábrica em um
distrito deteriorado do centro de Baltimore, Maryland, onde dois operários usam um
grande robô cuja função é curvar peças de aço.
"Esse componente costumava ser produzido na China", ele diz. "Mas porque a robótica
roubou [essa forma de produção] dos chineses, agora voltamos a produzi-lo nos Estados
Unidos."
A introdução da automação na Marlin Steel Wire Products ajudou a elevar em 400% a
produtividade por trabalhador, de 1998 para cá, estima Greenblatt, cujos clientes incluem
a montadora General Motors. Os ganhos de eficiência são impressionantes, mas eles não
vêm sendo replicados em todo o país.

No momento em que as indústrias dos Estados Unidos estão adotando a automação como
parte de seu contra-ataque à transferência de produção para a Ásia, o crescimento da
produtividade está quase paralisado em toda a economia.
Quadro semelhante pode ser encontrado em quase todo o planeta, o que expõe o mais
premente problema da economia mundial, hoje. Apenas a Índia e a África subsaariana
parecem imunes à desaceleração no crescimento da produtividade.
Os economistas estão cada vez mais alarmados, porque a melhora mais lenta na
eficiência conduzirá a um declínio no padrão de vida e a finanças públicas menos sólidas.
Em médio prazo, o crescimento da produtividade é o mais importante propulsor da
prosperidade.
Sua fraqueza nos últimos é um fator central para que o crescimento das nações
avançadas tenha permanecido baixo desde a crise financeira, mesmo que o desemprego
tenha caído.
Janet Yellen, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos),
mencionou a produtividade "relativamente fraca" do país em um discurso há duas
semanas, e instou por novas medidas de reforço à educação, estímulo ao
empreendedorismo e ampliação no capital de investimento.
Novos dados do Conference Board, uma organização de pesquisa, mostram que o
crescimento médio na produtividade da mão de obra em economias maduras se
desacelerou a 0,6% em 2014, ante 0,8% em 2013, como resultado de perda de
desempenho nos Estados Unidos, Japão e Europa.
A produtividade, que acompanha a eficiência de uso de insumos como a mão de obra e o
capital, tende a evoluir, em longo prazo. Mas os indicadores do Conference Board
confirmam uma tendência de queda do crescimento, em longo prazo, que está causando
alarme em todo o mundo.
"Na década passada, os Estados Unidos registraram péssimo crescimento de
produtividade e outros países vêm caindo com relação ao patamar norte-americano",
disse John Fernald, economista do Fed de San Francisco.
No Reino Unido, a produtividade não melhora há oito anos, o que rompe uma tendência
de crescimento anual de 2% nesse indicador que perdurou por mais de um século. George
Osborne, o chanceler do Erário [ministro das finanças] britânico, recentemente prometeu
que o governo conservador estimulará a produtividade.
Diante de populações em rápido envelhecimento e de uma desaceleração no crescimento
do emprego, as economias maduras precisam melhorar a produtividade se desejam
escapar a uma estagnação em seus padrões de vida.
Para compensar plenamente o crescimento mais lento do emprego nos próximos 50 anos,
o crescimento da produtividade precisaria ser 80% mais rápido do que nos últimos 50
anos, de acordo com cálculos da consultoria McKinsey.
Determinar se uma aceleração como essa pode ser obtida depende em parte de identificar
por que o crescimento está se desacelerando. Para os otimistas, os números ruins são um
legado transitório da recessão.
A desaceleração na demanda mundial deprimiu temporariamente a disposição das
empresas de investir em novos equipamentos e ideias, e essa perspectiva mais cautelosa
prejudicou a produtividade.

Mas a desaceleração precede a crise financeira; os dados do Conference Board mostram
longa queda no crescimento das economias maduras. Na Europa e Japão, isso começou
nos anos 90, e se relaciona à adoção mais lenta de tecnologias, segundo a organização.
Marco Annunziata, economista-chefe da General Electric, se preocupa com a possibilidade
de que a Europa tenha um problema estrutural devido ao baixo apetite por risco, gasto
insuficiente em pesquisa e desenvolvimento e mercados de trabalho de baixa flexibilidade.
Nos Estados Unidos, a mais eficiente das grandes economias, o crescimento da
produtividade começou a perder força em 2005. De acordo com Fernald, isso resultou do
esgotamento dos dividendos temporários de crescimento propiciados pela revolução
tecnológica acontecida nos anos 90.
E o fato traz a possibilidade de que o crescimento lento da produtividade nos Estados
Unidos, nos últimos anos, seja na verdade um retorno à tendência anterior, e muito mais
fraca.
Mesmo nas economias emergentes, onde a eficiência está recuperando o atraso com
relação aos países avançados, o ritmo de crescimento se reduziu.
Isso tem grandes implicações em termos de uma deficiência prolongada em arrecadação
tributária e alta na dívida pública.
Foi exatamente um cenário como esse –a queda na produtividade entre 2010 e 2015–
que estendeu o período de austeridade de quatro anos planejado para o Reino Unido a
uma década de miséria no setor público.
Os otimistas rebatem dizendo que é só questão de tempo para que vejamos uma
disparada na produtividade, apontando para a inovação que provém de polos da
tecnologia norte-americana como o Vale do Silício.
Os pesquisadores da Blue River Technology, uma companhia de robótica agrícola da
Califórnia, têm em mente fazendas do futuro patrulhadas por drones (aeronaves de
pilotagem remota) e operadas por frotas de robôs e tratores sem motorista.
A companhia já opera equipes de "robôs da alface" que se deslocam por plantações do
Arizona e Califórnia a fim de identificar 1,5 milhão de plantas individuais por hora e tomar
decisões sobre como fertilizá-las.
Há quem argumente que os alvos mais fáceis para o nosso progresso tecnológico já
tenham sido atingidos. Mas outros dizem que o mundo está à beira de uma era de
crescimento promovido por máquinas, na qual carros sem motorista e robôs substituirão
as pessoas, e citam como prova a Blue River e empresas semelhantes.
Outra perspectiva mais positiva sugere que o conceito de produtividade como indicadora
de padrão de vida está obsoleto, porque a qualidade de serviços públicos como a
educação é difícil de medir, e é difícil avaliar o progresso de muitas tecnologias usadas em
bens de consumo.
Uma década atrás, por exemplo, serviços semelhantes ao Skype eram proibitivamente
caros, mas agora são gratuitos, dando às pessoas um padrão de vida superior sem que
isso exerça efeito sobre os estatísticos que compilam dados de Produto Interno Bruto
(PIB).
"Isso nos conduz a um território inexplorado, sobre o que significa progresso nas
economias avançadas", diz a professora Diane Coyle, da Universidade de Manchester.

"O bem-estar dos consumidores claramente avançou, e é possível que esse avanço tenha
sido imensamente grande, mas não sabemos de que maneira isso se relaciona ao PIB."
Mensuração incorreta pode explicar de que forma tantos consumidores estão vivendo
melhor sem que aparentem ter renda mais alta, em termos reais.
Mas argumentos estatísticos não elevam rendas ou a arrecadação tributária, e tampouco
devolvem o crescimento de setores que um dia tiveram alta produtividade aos níveis
anteriores de sucesso.
Sem retorno aos padrões de produtividade anteriores nas economias avançadas, o
crescimento será permanentemente mais baixo, e a arrecadação dos governos também.
A austeridade do setor público será uma presença persistente e os pais já não poderão
esperar que seus filhos venham a ganhar mais do que eles. Há pouca coisa que seja mais
importante para a economia mundial.
Crise leva um terço dos trabalhadores de montadoras a ficar em casa em junho
01/06/2015- Fonte: O Estado de S. Paulo
Do total de 122,2 mil empregados das fábricas de veículos, cerca de 43 mil terão
férias coletivas ou folgas no próximo mês; no acumulado do ano, vendas caíram
20% em relação aos mesmos meses de 2014, a maior queda porcentual para o
período desde 1999
Cerca de 35% dos trabalhadores das montadoras de veículos vão ficar em casa em junho
- em férias coletivas, folgas, semanas reduzidas e lay-off (suspensão de contratos de
trabalho) -, por causa das medidas que estão sendo adotadas em decorrência da forte
retração nas vendas.
Até quinta-feira, a redução acumulada no ano era de 20% na comparação aos primeiros
cinco meses de 2014. É a maior queda em porcentual para o período desde 1999, quando
chegou a 23% na comparação com o ano anterior.
Nesta sexta-feira, foi a vez da General Motors anunciar férias coletivas a 1,7 mil
trabalhadores da unidade de automóveis da fábrica de São José dos Campos (SP). Toda a
produção ficará parada de 15 a 30 de junho.
Nesta semana, a GM já havia comunicado aos trabalhadores a parada da produção em
São Caetano do Sul (SP) em quase todo o mês de junho, com férias aos 5,5 mil
funcionários.

General Motors anunciou nesta sexta-feira férias coletivas a 1,7 mil trabalhadores

De janeiro até quinta-feira (faltando, portanto, um dia útil para completar o mês), as
montadoras venderam 1,090 milhão de veículos novos, ante 1,362 milhão no mesmo
intervalo do ano passado.
Em maio, os negócios estão 23,4% mais fracos que os do mesmo mês de 2014, com
196,4 mil unidades vendidas. Em relação a abril, a queda é de 3,6%.
“É uma crise sem precedentes”, admite o presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan.
Segundo ele, os níveis de estoque nas fábricas continuam elevados, por isso a
necessidade das empresas em adotar medidas como férias coletivas para ajustar a
produção. Moan ressalta que o ajuste fiscal - que poderia trazer algum alívio à economia não está concluído, as vendas estão extremamente baixas, assim como o nível de
confiança dos consumidores.
Seguro emprego. A Anfavea, junto com as centrais sindicais, está insistindo na
necessidade de o governo federal adotar, rapidamente, o Programa de Proteção ao
Emprego, uma medida que ajudaria a evitar demissões.
“Já mudei o nome para Programa de Seguro Emprego”, afirma Moan, que aguarda “para
breve” uma resposta positiva por parte do governo .
Pelo programa, jornada e salários podem ser reduzidos em períodos de crise e parte dos
salários seria bancada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) em substituição ao
lay-off e ao seguro desemprego.
Algumas das vantagens, na visão da Anfavea e das centrais, é que o trabalhador continua
vinculado à empresa e o governo mantém o recolhimento de tributos.
Do total de 122,2 mil empregados das fábricas de veículos, cerca de 43 mil terão férias
coletivas ou folgas em junho, em períodos que variam de uma semana a quase um mês.
Além da GM, estarão em férias funcionários da Fiat (16 mil), Ford (2,8 mil), MercedesBenz (7 mil) e Scania (3,4 mil).
Os 1,6 mil trabalhadores da Agrale terão um dia a menos de trabalho por semana de
junho a agosto, enquanto 200 operários da Iveco trabalham apenas três dias por semana.
A Ford tem ainda 424 pessoas em banco de horas.
Uma parte do pessoal (4,2 mil) está em lay-off. Desse grupo, 500 estão sendo
dispensados pela Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo (SP) e 819 correm risco de
serem demitidos pela GM em São Caetano.
Tratores. As fábricas de máquinas agrícolas, que empregam 17,3 mil trabalhadores,
também estão adotando medidas de corte de produção. A John Deere dará férias a 1,3
mil funcionários de 8 a 28 de junho na unidade de Monte Negro (RS), que produz
tratores.
A Agco concederá férias entre a segunda quinzena de junho e a primeira de julho aos
funcionários das unidades de Santa Rosa (RS), Ibirubá (RS), Canoas (RS) e Mogi das
Cruzes (SP), mas não informou número de envolvidos.
A Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, dispensará entre 6 mil e 8 mil
funcionários até seis dias por mês entre junho e agosto nas duas fábricas de Caxias do
Sul (RS).

América latina: importações de aço laminado crescem 20% em jan/mar 2015
01/06/2015- Fonte: Brasil Fator
Enquanto a produção apenas aumenta 2%, aponta Alacero. A produção de aço bruto
diminui 2%, produção de laminados aumenta 2%, consumo de laminados cresce 5%,
importações de laminados aumentam 20%. Exportações de laminados aumentam 3%.
Santiago, Chile—No primeiro trimestre de 2015, a produção de aço bruto na América
Latina diminuiu 2%, enquanto que a dos laminados aumentou 2% versus Jan/Mar 2015.
O consumo aparente de aço aumentou 5%, sendo cada vez mais abastecido por
importações, que hoje respondem pelos 34% do consumo na América Latina. A balança
comercial da região continua a deteriorar-se: no primeiro trimestre de 2015, o déficit em
toneladas aprofundou-se 30% vs mesmo período de 2014.
Produção: Aço bruto Em Jan/Mar 2015 —América Latina e o Caribe produziram 16 milhões
de toneladas de aço bruto, 2% menos do que o volume do primeiro trimestre de 2014.
Brasil foi responsável pelo 53% da produção regional (8,4 milhões de toneladas),
mostrando um crescimento de 1% no ano.
Aço laminado —No mesmo período, América Latina produziu 14,1 milhões de toneladas de
laminados, 2% a mais que em Jan/Mar 2014. O Brasil foi o maior produtor (6,6 milhões
de toneladas), 46% do total da América Latina. México foi segundo (4,3 milhões de
toneladas), com 31%.
Com taxas de crescimento de 11% e 7%, respectivamente, Venezuela e Equador foram os
países que apresentaram maior aumento na produção de laminados contra Jan/Mar 2014.
Enquanto isso, a produção da Argentina caiu 8%.
Consumo de aço laminado —De acordo com o comunicado do Alacero, durante os três
primeiros meses do ano, consumo de aço laminado na América Latina chegou até os 17,8
milhões de toneladas, crescendo 5%.
Os maiores aumentos no consumo, tanto em termos de volume e de percentagem, foram
registradas no México (649 mil toneladas adicionais e um aumento de 12%), Peru (+163
mil toneladas, 24%) e na Colômbia (+164 mil toneladas, 17%).
Por outro lado, no Brasil o consumo de aço laminado se retraiu em 169 mil toneladas,
uma queda de 3% versus Jan/Mar 2015. Argentina também apresentou uma queda
significativa de 13% no seu consumo de laminados, 166 mil toneladas a menos do que no
primeiro trimestre 2014.
Balança comercial: Importações —No primeiro trimestre de 2015, América Latina
importou 6,1 milhões de toneladas de aço, 20% superior ao nível registrado em Jan/Mar
2014 (5,1 milhões).
Atualmente, as importações de laminados já representam 34% do consumo na região,
trazendo desincentivos à indústria local, aumentando os atritos comerciais e colocando
em risco as fontes de trabalho qualificado.
Exportações —As exportações de aço laminado da América Latina atingiram dois milhões
de toneladas, um aumento de 3% vs Jan/Mar de 2014.

Balança deficitária —Nos primeiros três meses de 2015, a região registrou um déficit
comercial de 4,1 milhões de toneladas de aço laminado. Este desequilíbrio é 30% maior
do que a observada no primeiro trimestre 2014 (défice de 3,2 milhões de toneladas).
Brasil foi o único país da região que apresentou um superávit no seu comércio de aço
laminado (67 mil toneladas). O maior déficit está no México (-1,7 milhões de toneladas).
Em seguida foi Colômbia (-643 mil toneladas), Peru (-499 mil toneladas) e Chile (-422 mil
toneladas). A evolução dos fluxos do comércio e o saldo são apresentados.
Produção abril 2015: informação adiantada— Informação adiantada de abril 2015 indica
que a produção de aço bruto alcançou 5,5 milhões de toneladas nesse mês, o mesmo
nível que em abril de 2014. A produção de laminados fechou em 4,8 milhões de
toneladas, sem registrar crescimento.
Nos primeiros quatro meses de 2015, a produção de aço bruto atingiu 21,4 milhões de
toneladas, 1% a menos que no mesmo período de 2014, enquanto a produção de
laminados atingiu 18,9 milhões de toneladas, um aumento de 2% a mais que em jan/abr
2014.
Situação da Usiminas preocupa governo de Minas
01/06/2015- Fonte: Diário do Comércio
O secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, disse na sextafeira que o governo de Minas Gerais está atento à situação desfavorável da Usiminas. "O
governador está atento, já fez interlocução com seus controladores.
A empresa é patrimônio dos mineiros, já foi estatal, e precisa retomar seu papel
importante dentro do segmento e no Estado, resolvendo principalmente suas questões de
governança", disse, ressaltando que não há interesse do governo estadual de fazer
aportes na companhia. "Até por que não temos recursos", ressaltou.
Na última quinta-feira, diante do cenário adverso para o setor industrial, principalmente
para o mercado de aço, a empresa informou que pretende reduzir a jornada de trabalho
para as áreas administrativas em um dia útil por semana, com redução de salário
proporcional, por tempo indeterminado, mas seguindo prazos da lei.
A Usiminas informou que 3 mil funcionários serão atingidos com a medida em todo o País.
Entretanto, a proposta depende ainda de negociações com os sindicatos. A medida vem
na seqüência do anúncio de desligamento de dois alto-fornos, um em Ipatinga, no Vale do
Aço, e outro em Cubatão (SP). A empresa, desde o ano passado, ainda conta com a
disputa societária entre seus controladores, a Nippon Steel e a Ternium-Technit.
Realinhamento - Magalhães ainda comentou que o próprio governador Fernando Pimentel
e sua equipe estão, em conversas reservadas, reunindo as principais siderúrgicas do
Estado. Além da Usiminas, participam dessas reuniões, CSN e Gerdau.
"Mesmo sem ser acionistas das empresas, queremos realinhar as empresas desse
segmento que atuam em Minas. Elas têm que se modernizar e se relacionar com as
nossas grandes mineradoras, principalmente a Vale, para diversificar atuação e ficarem
mais competitivas no cenário internacional, já que o minério de ferro deverá ficar entre os
US$ 45 e US$ 50/tonelada, mudando o padrão da economia do Estado", disse.
Ele não quis dar detalhes do que estaria sendo negociado entre as companhias, mas disse
que o governo apenas está "cumprindo seu papel organizador e planejador da economia
estadual" e "facilitando ambiente de negociações, quebrando o gelo entre as empresas".

Minério de ferro tem queda diária na China, mas fecha maio com ganho de quase
10%
01/06/2015- Fonte: Reuters
O minério de ferro recuou nesta sexta-feira no mercado à vista da China, mas fechou
maio com alta mensal de quase 10 por cento, após um rali nas últimas semanas
disparado pelo declínio dos estoques do produto nos portos chineses.
Os estoques de minério importado nos portos da China deverão cair pela sexta semana
consecutiva, depois de atingirem na semana passada o menor nível desde dezembro de
2013, com a disponibilidade limitada de carregamentos de média e alta qualidade
ajudando a elevar os preços recentemente, disseram operadores.
"Mas o mercado não deverá melhorar muito, porque o setor de processamento
(siderurgia) provavelmente não irá melhorar", disse um operador de Tianjin, citando a
fraqueza do setor de construção civil na China.
O minério com entrega imediata no porto de Tianjin recuou 1,4 por cento nesta sextafeira, para 61,40 dólares por tonelada, após atingir 62,60 na quarta-feira, maior valor
desde 2 de março.
As cotações do minério na China fecharam maio com ganho de 9,25 por cento no mês,
após terem avançado 10,2 por cento em abril.

