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Conta de luz no Paraná já subiu 51% neste ano
17/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo

A tarifa de energia elétrica no Paraná vai ser reajustada em 15,32%, na média de todas
as classes de consumo, a partir do próximo dia 24. O reajuste anual foi autorizado nesta
terça-feira (16) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Para a alta tensão, que abrange principalmente o setor industrial, o aumento será de
15,61% e, para o consumidor residencial, de 14,62%.
INFOGRÁFICO: Veja a evolução do preço da energia no Paraná
O aumento da conta de luz – o segundo neste ano – vai “zerar” a defasagem das tarifas
da Copel, que em 2013 e 2014 havia segurado parte dos reajustes aprovados pela Aneel.
Com isso, depois de suportar um aumento brutal de 2013 para cá, o cliente da empresa
tende a arcar com altas um pouco mais suaves daqui em diante.

Mas, uma vez que o setor elétrico nacional carrega um passivo de R$ 65,8 bilhões, que
não se sabe como será coberto, ninguém garante que o consumidor – do Paraná e de
outros estados – estará livre de sustos no futuro.
Somando o novo aumento ao reajuste extraordinário aplicado em março, de 31,87%, a
fatura das residências do Paraná subiu 51% apenas em 2015. Nos últimos dois anos, o
valor da tarifa mais que dobrou – mais precisamente, subiu 104%.
E essa conta não inclui o impacto da bandeira tarifária vermelha, cobrada quando há
restrições na geração hidrelétrica e que hoje impõe um adicional de R$ 5,50 a cada 100
quilowatts-hora (kWh) consumidos.
“Pior já passou”
Para o diretor de distribuição da Copel, Vlademir Santo Daleffe, a companhia entra agora
em “um ciclo um pouco mais estável”.
“Acho que o pior já passou para o consumidor. O cenário que se desenha indica que
podemos esperar para 2016 um aumento não superior à inflação”, diz.
Segundo ele, a demanda da distribuidora está 100% contratada pelos próximos três anos
e, por isso, a companhia não precisará recorrer à compra de energia a preços elevados no
mercado à vista, como fez até 2013.
Outro ponto positivo é que, com o fim das concessões de uma série de hidrelétricas nos
próximos meses – entre elas a Parigot de Souza, da Copel –, a energia dessas usinas
deve ser dividida entre as distribuidoras na forma de cotas, a valores bem mais baixos
que os atuais, o que tende a aliviar os custos do setor.
Na avaliação de Daleffe, a única fonte de pressão certa para as tarifas a partir de 2016 é
o início do pagamento dos empréstimos emergenciais que as distribuidoras contrataram
no ano passado.
Menos otimista, o diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico
(Ilumina), Roberto Pereira D’Araújo, observa que ainda não há solução para uma série de
“esqueletos” que o setor elétrico vem acumulando por causa dos efeitos da estiagem e,
principalmente, da Medida Provisória 579, que baixou por decreto as tarifas no início de
2013.
O passivo inclui indenizações devidas a empresas de transmissão e geração e, pelas
contas da consultoria PSR e do Ilumina, soma R$ 65,8 bilhões.
“A questão é que não se sabe se no fim esses esqueletos serão repassados ao consumidor
nos reajustes anuais das distribuidoras, ou se novamente haverá um reajuste
extraordinário, ou o quê. Ninguém sabe.”
Custo da indústria com energia subiu quase 140% em 12 meses
Somado aos efeitos da bandeira tarifária vermelha, o reajuste de mais de 15% da tarifa
de alta tensão da Copel vai aumentar ainda mais o peso da energia nos custos industriais.
O Departamento Econômico da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) estima que,
com o novo reajuste, a eletricidade passará a responder por 3,35% de todas as despesas
do setor.
Apenas um ano atrás, antes do reajuste anual de 2014, a participação desse mesmo item
era de 1,4%. Ou seja, em apenas 12 meses o peso da energia subiu quase 140%.

O economista Roberto Zurcher, da Fiep, diz que não há ganho de produtividade capaz de
compensar um aumento tão forte e rápido.
“O faturamento da indústria paranaense hoje está 16% abaixo da média de 2013, o
último ano de crescimento do setor. A produção física, nessa mesma comparação, caiu
12,5%. E, ao mesmo tempo, houve esse aumento de custo que ninguém consegue
repassar integralmente”, observa.
A Fiep estima que a indústria madeireira seja o segmento mais afetado pelo aumento da
tarifa – o peso da energia nesse ramo saltou de 4,42% para 10,61% das despesas em 12
meses.
Outras indústrias muito prejudicadas são as de minerais não metálicos, onde o porcentual
chegou a 9,85%, metalurgia (9,23%) e produtos têxteis (9,03%).
R$ 900 milhões
É quanto a Copel diz ter deixado de faturar ao não repassar integralmente os reajustes
autorizados pela Aneel em 2013 e 2014. Com a alta desta terça (16), esse valor será
reposto ao longo dos próximos 12 meses.

Luiz Edson Fachin toma posse como novo ministro do Supremo
17/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo

Em uma cerimônia concorrida, o advogado Luiz Edson Fachin tomou posse nesta terçafeira (16) como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Professor da Faculdade de
Direito daUniversidade Federal do Paraná, o novo magistrado ocupará a cadeira deixada
aberta, em agosto do ano passado, com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa.
Com a chegada de Fachin, a Suprema Corte volta a ter 11 ministros.
O novo magistrado da Suprema Corte usará nome de Edson Fachin no Supremo. Os
ministros, pela regra do tribunal, escolhem dois nomes para serem chamados.
A solenidade começou por volta das 16h com a abertura da sessão pelo presidente do
STF, ministro Ricardo Lewandowski. Após o hino nacional, executado pela Banda dos
Fuzileiros Navais, Fachin foi conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo, Celso de
Mello, e o mais novo, Luís Roberto Barroso. Depois do juramento, teve a posse assinada
por Lewandowski.
Entre os presentes na cerimônia estão os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha (PMDBRJ), e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Ambos são investigados no STF por
suspeitas de envolvimento em irregularidades na Petrobras, no âmbito dos processos
da Operação Lava Jato.
A presidente Dilma Rousseff não compareceu à posse, assim como fez na solenidade que
levou à Corte os outros ministros por ela indicados: Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber
e Luiz Fux. Dilma foi representada pelo vice-presidente, Michel Temer.
Ministros, governadores, senadores e deputados também prestigiaram o novo ministro do
Supremo, além de outros nomes envolvidos na Operação Lava Jato, da Polícia Federal,
como a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão.
À noite, Fachin também receberá convidados para um coquetel em sua homenagem,
tradicional após as posses no STF. Diferentemente de outras vezes, porém, em que a
comemoração foi bancada por entidades de classe do meio jurídico, o coquetel para
Fachin será bancado pelos mais de 800 convidados que pagaram R$ 100 cada um pelo
convite.
Atuação no STF
Fachin começa a trabalhar já nesta quarta, quando participa de sua primeira sessão de
julgamento no plenário. Só na semana que vem, começa a julgar na Primeira Turma do
STF, composta também pelos ministros Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís
Roberto Barroso.

No gabinete, Fachin deverá herdar mais de 1.400 processos deixados por Ricardo
Lewandowski depois que o ministro assumiu a presidência da Corte, em setembro do ano
passado.
Além desses, ele já poderá receber outros que chegam diariamente à Corte e numa
quantidade maior que os demais ministros, como forma de compensar casos extras que
eles receberam nos mais de dez meses em que a vaga esteve vazia.
Em conversas recentes, Fachin tem dito que se sente “muito animado” para a tarefa.
Além de advogado, Fachin já atuou em cortes arbitrais, fóruns privados de decisão em
geral voltados para decisões técnicas ou empresariais.
O ministro costuma dizer que, para decidir, um julgador deve “consultar a consciência que
ele forma a partir da aplicação concreta da ordem jurídica no fato”. Diz que a
consequência de sua decisão deve ser levada em conta “em certa medida”, mas não como
“premissa”.
Protesto por reajuste
Na chegada das autoridades, servidores do Judiciário realizaram um protesto com buzinas
pelo reajuste da categoria. Há uma semana, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se
comprometeu a apresentar, em breve, uma contraproposta de reajuste dos servidores do
Judiciário a Lewandowski. Na porta do Supremo Tribunal Federal, os servidores carregam
faixas escritas: “servidores cansados de mendigar” e “Fora, Dilma. Pedalada no
Orçamento do Judiciário é crime”.
PLANOS ECONÔMICOS
Fachin ainda não decidiu se irá participar do julgamento dos planos econômicos, um dos
principais casos em discussão no tribunal e com impacto potencial bilionário para os
bancos brasileiros.
Se não deliberar neste caso, o Supremo não terá quórum para definir a ação, que exige
um número mínimo de oito ministros para ser apreciada. Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e
Cármen Lúcia já se declararam impedidos para tratar do processo.
No passado, Fachin atuou como advogado no STJ (Superior Tribunal de Justiça) contra o
antigo Banestado, adquirido pelo Itaú, para pedir correção de perdas com pacotes. O
recurso foi rejeitado pelo Supremo. Ele prometeu “tomar pé” do processo.
Em uma solenidade rápida, que durou menos de 20 minutos, o novo ministro jurou
cumprir a Constituição. “Prometo bem cumprir os deveres de ministro do Supremo
Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República”, disse.
Quem é o novo ministro?
Um pouco mais sobre Luiz Edson Fachin:
Profissão: advogado e professor universitário
Nascimento: 9/5/1958
Naturalidade: Rondinha (RS)
Formação: Direito na UFPR. Mestre e doutor pela PUC-SP, e pós-doutor no Canadá
Pontos fortes: é referência no Direito Privado Constitucional
Polêmicas: foi acusado de ter agido de forma ilegal ao atuar simultaneamente como
advogado e procurador do Paraná. Também é cobrado por ter apoiado a candidatura de
Dilma em 2010, por ter ligação com o MST e por posições referentes à família, como
defender a extensão do direito de pensão alimentícia às amantes.

Extorsão da classe produtiva e da população brasileira
17/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
Enquanto a sociedade brasileira paga uma conta elevadíssima por causa dos graves erros
na condução da economia nos últimos anos, e na contramão das aspirações do cidadão e
do que é necessário para o país, o sistema bancário aumenta a cada mês seus resultados.
Tal fato seria até aceitável se não acabasse sendo o causador de mais entraves ainda
para o sistema produtivo. Este, ao contrário, vê diminuir cada vez mais sua rentabilidade.
Não é por aumento de eficiência ou produtividade que os bancos aumentam sua
rentabilidade em níveis absurdos, mas pela absurda composição dos spreads bancários,
que já representam há muito tempo uma extorsão da classe produtiva e de toda a
população brasileira.
Spread é o jargão usado para designar a diferença entre as taxas de captação e de
aplicação praticadas pelo sistema bancário. As taxas de aplicação dos bancos também
podem se alterar, para maior ou para menor, nos momentos em que o governo aumenta
os depósitos compulsórios, diminuindo a quantidade de moeda disponível nas instituições
financeiras para operações de crédito, ou quando determina destinações obrigatórias e
específicas, com juros privilegiados, para certo volume de recursos captados
(financiamentos habitacionais, agrícolas etc.).
Tudo isso computado, ao fim de 2013, conforme indicam os últimos números publicados
pelo Banco Central, a taxa média de juros anuais nos contratos de empréstimos bancários
havia sido de 21,4% para pessoas jurídicas e de 38% para pessoas físicas.
O último Relatório de Economia Bancária e Crédito do Banco Central, publicado em
dezembro de 2014, com informações de 2013, indicou que a diferença entre a taxa de
captação e a taxa de aplicação bancária situava-se em 11,1 pontos porcentuais.
Traduzindo esta diferença no segmento de clientes preferenciais, que apresentam menor
risco de inadimplência, tem-se a seguinte participação relativa dos componentes
do spread bancário: spread total, 100%; custo administrativo, 12,5%; inadimplência,
28,5%; impostos diretos, 25,9%; custo efetivo da captação de recursos, 6,8%; margem
líquida, 38,8%.
Uma
simples
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desses
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elevado spread bancário praticado no Brasil e suas consequências maléficas ao setor
produtivo e a toda a população.
Além do custo fiscal, que direciona uma parcela ainda maior da riqueza da população ao
governo, além da redução do investimento devido à alta taxa básica de juros, os bancos
se apropriam da maior parte da diferença entre as taxas de captação e de aplicação, com
a justificativa de remuneração de seu capital.
Observe-se também a agravante de que essa remuneração, além de relativamente
elevada, é líquida do custo representado pelo risco de inadimplência dos empréstimos,
pago pelos bons tomadores.
Por que, então, os spreads bancários não caem? Não parece demasiadamente alta a
margem líquida dos bancos? Afinal, qual a atividade produtiva, no Brasil, que alcança um
grau de lucratividade de 38,8%?

Por essa razão, verificamos, por exemplo, que bancos tiveram o maior lucro de sua
história no primeiro trimestre de 2015. O lucro líquido alcançou 22% do patrimônio
dessas instituições neste período.
A população endividada, com poucas condições de consumir, fica ainda mais sufocada por
qualquer tipo de parcelamento ou financiamento de que precise.
As empresas, notadamente as pequenas e médias, com dificuldade de obtenção de
crédito, se veem forçadas a, no desespero, contrair dívidas com juros e taxas cada vez
mais extorsivos. Como falar em desenvolvimento com situações como essas?
Algo precisa ser feito para recompor o dinamismo do lado real da economia que produz,
gera milhões de empregos e distribui bens e serviços para o cidadão, já tão desanimado
pela supressão de sua capacidade de consumo em razão da elevada carga tributária e da
falta de qualidade dos serviços públicos.
Os bancos (sistema financeiro), bem como todos os agentes da economia, devem
contribuir efetivamente para a retomada do desenvolvimento do país.
Edson Ramon, empresário, é presidente do Instituto Democracia e Liberdade e expresidente da Associação Comercial do Paraná.
Curitiba celebra o Dia Mundial do Fusca
17/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo

Curitiba realizará neste domingo (21) a 20ª edição do Dia Mundial do Fusca. O evento irá
das 9 às 17 horas no pátio da Concessionária Volkswagen Copava (Rua dos Funcionários,
1.000, Cabral) e reunirá 150 veículos, entre o clássico fusquinha e outros modelos da
fabricante. A entrada é gratuita. Não há mais vagas para expositores.
O encontro contará ainda com a formação de um mosaico gigante, shows com bandas de
rock, sorteio de brindes e a votação da Garota Vintage DMF 2015. A organização é da
Copava, em parceria com a Rebuli Eventos Automotivos e Fusca Mania Clube Curitiba.
Informações pelo site http://www.euamomeufusca.com.br/blog.
Graduados ainda respondem por fatia pequena no mercado
17/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
O ritmo de contratações de trabalhadores com nível superior em 2013 foi mais intenso do
que o avanço das admissões de funcionários menos qualificados. Apesar disso, o
contingente de trabalhadores graduados ainda responde por uma fatia pequena, embora
abocanhe quase metade dos salários e dos rendimentos, segundo dados do Cadastro

Central de Empresas (Cempre) referentes a 2013 e divulgados nesta terça-feira (16) pelo
IBGE.
Em relação a 2012, o pessoal ocupado assalariado nas empresas cresceu 3,6%, mas a
taxa foi maior (8,0%) entre os trabalhadores com nível superior. O Cempre registrou
5,392 milhões de empresas em 2013 – 3,8% a mais do que em 2012. Essas firmas
ocupam 53,384 milhões de pessoas, sendo 7,142 milhões de sócios e proprietários e
46,243 milhões de empregados.
Prius integra frota da Brigada Militar do Rio Grande do Sul
17/05/2015 - Fonte: Automotive Business

A Toyota anuncia que o híbrido Prius passará a integrar a frota da Brigada Militar do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, órgão responsável pelo policiamento e
segurança na região.
Uma unidade do modelo desembarcou em Porto Alegre na terça-feira, 16. O automóvel
será usado no patrulhamento das ruas da capital até junho de 2016.
A escolha do veículo para esta tarefa é fruto de parceria entre a Toyota e o governo do
Estado. O objetivo é disseminar a tecnologia híbrida e estimular o uso de veículos com
menor impacto ambiental.
Em cerimônia oficial com a presença de autoridades e executivos da montadora, foi
assinado contrato de comodato e a entrega do Prius, já estilizado com as cores da Brigada
Militar gaúcha.
Metalúrgica Zen completa 55 anos
17/05/2015 - Fonte: Automotive Business
A metalúrgica Zen completa 55 anos de história. A empresa nacional de Brusque (SC) foi
fundada em 1960 pelos irmãos Hylário e Nelson Zen. O negócio evoluiu e hoje a
companhia está entre as grandes fabricantes de impulsores de partida. A organização
garante ter mantido ao longo de sua trajetória os mesmos princípios: qualidade dos
produtos e desenvolvimento dos profissionais.
Enquanto a competitividade das fabricantes de autopeças e componentes instaladas nos
Brasil diminui, a Zen registrou crescimento em sua presença global. Em 2014, mais de
50% das receitas da companhia foram obtidas com exportações para outros mercados.
Entre os clientes da empresa estão países da América do Sul, Europa e Ásia, além dos
Estados Unidos.
“Fizemos a primeira exportação na década de 1970. À época, recebemos o desafio de
uma trading, que apostou na capacidade da empresa e na qualidade do nosso produto.

Desde então, instituímos em nossa cultura a expansão para os mercados internacionais”,
destaca Hylário Zen em comunicado distribuído pela empresa.
Para manter o fôlego no mercado brasileiro e internacional, a companhia investe
consistentemente em inovação. Do faturamento total, 5% são destinados anualmente à
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O empenho nesta área já rendeu à
companhia 14 patentes.
Financiamentos de veículos caem 11,8% entre janeiro e maio
17/05/2015 - Fonte: Automotive Business
Do total de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas vendidos
entre janeiro e maio deste ano, 2,26 milhões de unidades foram consolidados via
financiamentos.
O volume é 11,8% menor que o registrado em iguais meses do ano passado, segundo
dados divulgados na terça-feira, 16, pela Cetip, que opera o Sistema Nacional de
Gravames (SNG), que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como
garantia em operações de crédito em todo o Brasil.
Entre os financiados, foram 1,24 milhão de usados contra 1,01 milhão de novos, ambos
os volumes menores do que os verificados há um ano, com retração de 21% para novos e
de 3,8% para usados, confirmando os diferentes cenários de mercado para as duas
categorias.
O segmento de pesados, que inclui caminhões e ônibus, registrou a maior queda em
volume financiado, de 31,5% considerando o comparativo anual do acumulado, com 82,9
mil unidades, das quais 52,9 mil foram veículos usados. A proporção de queda entre
novos e usados pesados foi de 9,3% e 52,6%, respectivamente.
A compra a prazo de veículos leves também recuou, mas em menor ritmo que os
pesados. Com 1,77 milhão de unidades no acumulado, a queda foi de 10,9%, sendo
624,9 mil unidades novas (-22,4%) e 1,14 milhão usados (-3,1%).
Enquanto isso, o setor de duas rodas registrou a menor queda no volume financiado entre
janeiro e maio, com 407,6 mil unidades, o recuo foi de 9,8% contra resultado de iguais
meses do ano passado, quando foram financiadas 452,2 mil motocicletas. Neste caso, a
venda de motos usadas cresceu tímidos 0,1%, enquanto a de novas recuou 10,9%.
MODALIDADES
O CDC continua sendo a opção mais utilizada pelos brasileiros entre as modalidades de
financiamentos. No acumulado do ano, 1,83 milhão de unidades foram adquiridas por
meio do crédito direto, queda de 13,3% sobre os mesmos primeiros cinco meses de 2014.
O número engloba todos os segmentos: leves, pesados e motocicletas.
As compras a prazo feitas via consórcio caíram em proporção muito menor: no acumulado
houve recuo de apenas 0,6%, para um total de 360,7 mil unidades adquiridas por cotas.
Já o volume de financiamentos via leasing caiu 22,4% entre janeiro e maio, para 27 mil
veículos. Outras modalidades somaram 40,9 mil unidades, 22,5% menos que no ano
passado.

MWM quer exportar 30% a mais este ano
17/05/2015 - Fonte: Automotive Business

A MWM planeja expandir em 30% suas exportações em relação a 2014. No Egito, onde
hoje estão concentrados os maiores volumes de embarques de motores para
repotenciamento de veículos e para geração de energia, a previsão é de mais de 4 mil
propulsores em 2015, um crescimento de 20% sobre o ano anterior.
Já para a Navistar México, à qual a MWM exporta propulsores que equipam aplicações
veiculares, a evolução será de 46%.
Os motores para exportação são desenvolvidos pela equipe brasileira de engenharia, no
centro tecnológico da companhia, na unidade industrial de São Paulo:
“Em um cenário como o atual, precisamos buscar alternativas em outros segmentos e
mercados. É uma tradição da MWM a exportação de motores e componentes”, afirma o
presidente da MWM Motores, José Eduardo Luzzi.
Desde que se instalou no Brasil, há mais de 60 anos, a MWM já enviou mais de 650 mil
motores ao exterior. Desse total, 80% tinham aplicação veicular 20% para uso industrial.
Os embarques seguiram para mais de 30 mercados, entre eles Ásia, Alemanha,
Argentina, Egito, China, Leste Europeu, Estados Unidos e América Latina.
Vendas de pneus recuam 2,6% até maio
17/05/2015 - Fonte: Automotive Business

As vendas de pneus tiveram queda de 2,6% no acumulado entre janeiro e maio deste ano
na comparação com igual período do ano passado, passando de 31,8 milhões para 31
milhões de unidades, incluindo exportações, conforme balanço divulgado na terça-feira,
16, pela Anip, Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos.
Devido à forte retração da produção nacional de veículos em todos os segmentos, a
entidade reportou redução de 20,6% das vendas diretas às montadoras, para pouco mais
de 6,6 milhões de unidades, gerando a menor participação de vendas para o mercado
original dos últimos 10 anos.

Já as vendas para o mercado de reposição se manteve em alta, com crescimento de 9%
na mesma base de comparação, para 19,6 milhões de unidades entregues no acumulado.
Por sua vez, a produção do setor também apresentou resultado positivo: houve leve
incremento de 1,7%, para pouco mais de 30,4 milhões de unidades, com destaque para o
aumento de 14% da fabricação de pneus industriais e de 8,6% nos pneus de veículos
leves.
“Esperamos que o pacote de concessões anunciado pela presidente volte a animar o
mercado. Entretanto, temos grande preocupação com os fracos índices da indústria
brasileira”, pondera o presidente executivo da Anip, Alberto Mayer.
De acordo com a Anip, o perfil de venda por segmento – montadoras, reposição e
exportação - mudou drasticamente nos últimos anos. Em 2006, considerando a média
mensal, 40,73% do total de pneus fabricados no Brasil era destinado ao setor de
reposição.
No início de 2015, esta porcentagem alcançou 63,15%, em contrapartida a diminuição
recente na produção de veículos. Por outro lado, a venda para OEM, que respondia por
26,4% do total em 2006, na média mensal, e em 2011 chegou a 31,7%, representou
apenas 20,83% dos negócios registrados entre janeiro e maio deste ano.
“O crescimento da participação do mercado de reposição em relação ao total vendido por
nossas associadas reflete o enfraquecimento da demanda das montadoras em virtude da
redução de vendas que levaram inclusive a demissões, férias coletivas e layoffs como
amplamente noticiado.
O cenário é agravado pela diminuição da competitividade industrial brasileira, afetando o
volume das exportações neste segmento que passou de 32,69% do total vendido pelos
fabricantes no ano de 2006 para 15,85% neste início de 2015”, comenta Mayer.
BC britânico alerta para riscos de reflexos de altas globais de juros
17/05/2015 - Fonte: Reuters
Autoridades do banco central britânico alertaram neste mês que a Grã-Bretanha pode ser
afetada quando outros países começarem a elevar a taxa de juros, mas que o cenário
para os juros britânicos depende da inflação doméstica.
A ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra encerrada em 3
de junho mostrou, nesta quarta-feira, que todos os nove membros votaram pela
manutenção da taxa de juros em 0,5 por cento, embora, como em meses anteriores, dois
membros tenham descritos sua decisão como "finamente equilibrada".
Os membros do comitê destacaram que os obstáculos ao crescimento global começaram a
diminuir, o que significa que alguns países devem começar a normalizar a política
monetária.
Muitos economistas projetam que os Estados Unidos vão elevar a taxa de juros ainda
neste ano.
"Essas políticas podem ter reflexos internacionais", trouxe a ata.
"Entretanto, o Comitê concordou que a trajetória para a política monetária do Reino Unido
vai depender das perspectivas para a inflação no Reino Unido e não será determinada
pelas ações de outros bancos centrais."

Dilma sanciona com vetos MP que altera regras do seguro-desemprego
17/05/2015 - Fonte: Reuters
A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos o projeto de conversão número 3 de
2015 (Medida Provisória 665), que altera as regras de acesso ao seguro-desemprego,
segundo despacho publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira.
Foram vetados dois pontos inseridos pelo artigo 1º do projeto de conversão.
Segundo o despacho da presidente, um dos vetos se deve à "quebra de isonomia" entre o
trabalhador rural e o urbano e o outro decorre de "acordo realizado durante a tramitação
da medida no Senado".
A MP 665 faz parte do pacote de medidas de ajuste fiscal enviadas pelo governo ao
Congresso na tentativa de melhorar as contas públicas.
Dilma tem até esta quarta-feira para também sancionar a MP 664, que altera regras de
acesso aos benefícios previdenciários. Uma alteração no Congresso ao texto da MP incluiu
a flexibilização do fator previdenciário das aposentadorias, que, segundo fontes ouvidas
pela Reuters, será vetada pela presidente.
Para ver detalhes dos pontos vetados pela presidente da MP 665, clique no link:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2015&jornal=1&p
agina=3&totalArquivos=96
Sindicatos fazem vigília para Dilma sancionar aposentadoria pela regra 85/95
17/05/2015 - Fonte: Agência Brasil
Manifestantes ligados a sete centrais sindicais protestaram hoje (16), em Brasília, para
“pressionar” a presidenta Dilma Rousseff a não vetar as mudanças aprovadas pelo
Congresso Nacional no cálculo do fator previdenciário.
Eles caminharam pela Esplanada dos Ministérios, na região central da cidade, e fazem
vigília em frente ao Palácio do Planalto. Com velas eletrônicas, faixas e bandeiras, eles
chegaram ao locar por volta das 19h e prometem ficar até amanhã, quando Dilma deve
tomar a decisão de sancionar ou vetar a fórmula 85/95 – soma de anos de contribuição
para a Previdência e idade, respectivamente, para mulheres e homens.
Caso a presidenta vete a parte do texto incluída na Medida Provisória 664, que trata da
nova fórmula para a aposentadoria, em susbsitutição ao atual fator previdenciário, os
representantes das centrais garantem que vão articular para que o Congresso derrube a
decisão.
“A presidenta sabe que é a maior reividicação nossa, e se ela vetar vamos fazer carga nos
deputados e senadores para derrubar o veto, que seria para ela e para o Brasil uma
grande derrota. O Congresso Nacional já se posicionou favorável ao 85/95, os
trabalhadores também. Nós sabemos que há condições efetivas de não trazer nenhum
malefício à Previdência”, disse o presidente da Central Únicas dos Trabalhadores (CUT),
Vagner Freitas.
O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, disse que as centrais pedem a sanção do
texto sem vetos, e um posterior ajuste do cálculo de aposentadoria. “Estamos propondo
negociar, a partir da sanção, uma mediada de revisão para a gente não deixar a

Previdência no prejuízo. Não vamos ser irresponsáveis e quebrar a Previdência. Com
certeza vamos ter proposta”, afirmou.
Hoje, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), marcou para 14 de julho a
sessão do Congresso para apreciar o veto, caso a presidenta assim decida. Com isso, a
votação ocorreria antes do recesso parlamentar. Mas, segundo ele, é preciso ainda um
acordo com a Câmara.
A fórmula 85/95 prevê que os trabalhadores poderão se aposentar recebendo
vencimentos integrais – respeitado o teto de R$ 4.603,75 da Previdência Social – quando
a soma da idade e do tempo de contribuição atingir 85 anos para as mulheres e 95 anos
para os homens.
Hoje, o fator previdenciário incide sobre os benefícios das mulheres que se aposentam
antes dos 60 anos e dos homens que se aposentam antes dos 65 anos.
Também participaram do protesto as centrais União Geral dos Trabalhadores, Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central, Central dos Sindicatos Brasileiros
e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil.
Quer premiar quem trabalha com segurança? No Brasil não pode
17/05/2015 - Fonte: Exame

A siderúrgica ArcelorMittal emprega mais de 200 000 pessoas em 60 países. Em quase
todos eles, a empresa estipula metas para diminuir as perdas ocasionadas por acidentes
de trabalho. Até 10% dos bônus pagos aos funcionários — dos operários menos
graduados aos principais executivos — dependem de atingir os objetivos estipulados
nessa área.
Há um único país no qual isso não é possível. Em 2013, uma mudança na legislação
brasileira que regula o pagamento de participação nos lucros aos trabalhadores proibiu a
inclusão no cálculo de metas de saúde e segurança no trabalho.
“Perdemos uma ferramenta que deixava o pessoal mais engajado na prevenção de
acidentes”, diz Suzana de Oliveira, diretora de relações institucionais da ArcelorMittal no
Brasil, onde a empresa tem 16 000 empregados.
No mundo inteiro, atrelar a remuneração aos objetivos das empresas é uma arma
poderosa para melhorar o desempenho. No que diz respeito à segurança no ambiente de
trabalho, os brasileiros não podem contar com esse incentivo.

As 10 montadoras que mais venderam no mundo em abril
17/05/2015 - Fonte: Exame

A Volkswagen foi a montadora que mais vendeu no mundo todo em abril, apesar de
apresentar retração de 2,2% ante o mesmo mês do ano passado. Os dados são da
consultoria especializada JATO Dynamics e só foram divulgados recentemente.
Com 211.600 veículos comercializados, o Brasil foi o sexto maior consumidor de
automóveis do mundo em abril deste ano e subiu duas posições em relação ao ranking de
março.
Apesar disso, houve uma queda expressiva de 24,4% nas vendas no país, em
comparação com igual período de 2014.
Em abril, o maior mercado do setor foi o chinês, com 1,6 milhão de carros vendidos, um
crescimento de 3,8% ante abril do ano passado.
Nas fotos, veja o desempenho dos 10 maiores grupos automotivos do mundo naquele
mês.

1. Grupo Volkswagen
Vendas em abril de 2015

2. Toyota
771.399 carros

Vendas em abril de 2015

652.538 carros

Vendas em abril de 2014

789.056 carros

Vendas em abril de 2014

671.827 carros

Variação

-2,20%

Variação

-2,90%

Vendas no acumulado de 2015 3.010.609 carros

Vendas no acumulado de 2015 2.755.464 carros

3. GM Company

4. Hyundai

Vendas em abril de 2015

595.598 carros

Vendas em abril de 2015

560.423 carros

Vendas em abril de 2014

615.223 carros

Vendas em abril de 2014

556.997 carros

Variação

-3,20%

Variação

0,60%

Vendas no acumulado de 2015 2.289.592 carros

Vendas no acumulado de 2015 2.103.436 carros

5. Ford
Vendas em abril de 2015

6.FCA(FiatChrysler Automobiles)
494.720 carros

Vendas em abril de 2015

383.837 carros

Vendas em abril de 2014

478.331 carros

Vendas em abril de 2014

383.947 carros

Variação

3,40%

Variação

0,00%

Vendas no acumulado de 2015 1.869.608 carros

Vendas no acumulado de 2015 1.455.308 carros

7. Honda

8. Nissan

Vendas em abril de 2015

330.774 carros

Vendas em abril de 2015

308.885 carros

Vendas em abril de 2014

334.419 carros

Vendas em abril de 2014

338.198 carros

Variação

-1,10%

Variação

-8,70%

Vendas no acumulado de 2015 1.431.341 carros

Vendas no acumulado de 2015 1.566.843 carros

9. PSA (Peugeot Citroën)

10. Renault

Vendas em abril de 2015

223.351 carros

Vendas em abril de 2015

193.933 carros

Vendas em abril de 2014

226.463 carros

Vendas em abril de 2014

185.377 carros

Variação

-1,40%

Variação

4,60%

Vendas no acumulado de 2015 898.908 carros

Vendas no acumulado de 2015 708.367 carros

Indústria corta R$ 53 bilhões em investimentos em 2015
17/05/2015 - Fonte: Exame

- A indústria de transformação brasileira vai investir 32,7% menos em 2015 do que no
ano passado. O dado é de uma pesquisa da Fiesp que ouviu 1.205 empresas, sendo 271
de grande porte.
Segundo o estudo, enquanto em 2014 os investimentos feitos pelas companhias
chegaram a 163 bilhões de reais, este ano os valores não devem passar de 109,7 bilhões
de reais – um recuo de 53,3 bilhões de reais. Consideradas apenas as grandes

corporações, a quantia investida deve cair de 113,9 bilhões de reais em 2014 para apenas
80,5 bilhões neste ano – uma queda de 33,4 bilhões de reais (29,3%).
Em geral, os principais cortes serão feitos nos investimentos em máquinas, equipamentos
e instalações (de 38%) e em gestão (de 23,7%). Já os valores aplicados em inovação
serão 18% menores e em pesquisa e desenvolvimento, 25% menores.
Apesar da queda em números absolutos, os gastos com inovação devem ampliar sua
participação no total de investimentos de 13% para 16%. Para a Fiesp, isso indica que o
empresariado está buscando a redução de custos principalmente por meio de processos
inovadores.
As razões
No ano passado, as empresas comprometeram 6,9% do faturamento com investimentos.
Em 2015, essa parcela deve cair para 4,8%. A fatia daquelas que disseram que não vão
investir também cresceu: em 2014 elas eram 19,4% do total e, agora, somam 44,4%.
Para as grandes empresas, os principais motivos que as impedem de investir mais são a
carga tributária (apontada por 66% dos empresários) e o baixo crescimento da economia
(41%). A expectativa de baixo retorno foi citada por 32% dos respondentes.
O levantamento não considerou as indústrias que fabricam o combustível mineral coque e
produtos derivados do petróleo.
O que o mercado de ações tem a ver com qualidade de vida
17/05/2015 - Fonte: Exame

O que um mercado financeiro desenvolvido tem a ver com a qualidade de vida de um
país? Tudo, segundo um estrategista do Citigroup.
Andrew Howell é estrategista do banco e defendeu a importância dos governos
desenvolverem os mercados de ações locais no novo relatório do banco sobre a riqueza
pública dos países.
"Os governos deveriam encorajar o crescimento dos mercados de ações, porque eles
tendem a estar associados com o desenvolvimento econômico", diz Howell.
Segundo ele, embora não se tenha certeza se é o crescimento do mercado financeiro que
propicia o desenvolvimento econômico de um país ou o inverso - isto é, economias mais
desenvolvidas têm mercados financeiros maiores - é inegável que países com mercados
de ações maiores têm melhores padrões de vida.

Para comprovar sua teoria, Howell fez uma comparação entre os 53 países com as
maiores economias, levando em conta a relação entre mercado de capitais/PIB e o PIB
per capita de cada nação.
O resultado da comparação (que pode ser vista no gráfico abaixo, em inglês) mostra que
a Suíça, que é o país mais rico do mundo, tem também um dos maiores mercados
financeiros - equivalente a 160% do PIB.

Já na outra ponta, os países pobres como Bangladesh e Nigéria tem mercados de ações
que não chegam a 10% de seus PIBs. O Brasil beira os 20%.
Em sua análise, Howell destaca também os países que destoam desta teoria, como África
do Sul, Catar e Noruega.
No caso do país africano, seu mercado de capitais é consideravelmente maior (equivale a
80% do PIB) do que o seu PIB parece justificar.
Segundo o estrategista, isso ocorre porque os recursos naturais do país foram
privatizados e são em grande parte listados na bolsa de valores local.
Já no Catar e na Noruega, acontece o inverso. Embora sejam países com renda per capita
alta, os dois países têm um mercado de capital equivalente a apenas 20% do PIB.
Isto porque o setor de energia nos dois países permanece sob o controle do Estado e,
portanto, com ativos fora do mercado.
Pesquisa da FGV mostra que indústria diminuiu investimento
17/05/2015 - Fonte: Exame

O porcentual de empresas industriais que ampliaram seus investimentos em capital fixo
nos 12 meses até o segundo trimestre de 2015 na comparação com os 12 meses
anteriores caiu para 24%. Um ano antes, essa fatia era de 31%, segundo o mesmo tipo
de confronto.

Já a parcela das que reduziram esse tipo de gasto saltou para 35%, contra 24% no
período até o segundo trimestre do ano passado.
Os dados foram apontados pela Sondagem de Investimentos, divulgada hoje pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), que recentemente abriu os dados por segmento de
atividade - indústria, serviços, comércio e construção.
Para os próximos 12 meses, 18% das empresas planejam ampliar seus programas de
investimento, enquanto 35% devem reduzir esse tipo de aporte.
No primeiro trimestre deste ano, o número de empresas mais pessimistas superou a fatia
das que pretendem investir mais pela primeira vez na série da pesquisa, tendência que se
aprofundou no estudo divulgado hoje.
Segundo a FGV, os principais motivos para o investimento em capital fixo são expandir a
capacidade de produção (21%), aumentar a eficiência produtiva (30%) e substituir
máquinas e/ou equipamentos (19%).
Porém, 30% das empresas industriais não possuem programa de investimento.
A Sondagem de Investimentos é um levantamento estatístico trimestral que fornece
sinalizações sobre o rumo dos investimentos produtivos no setor industrial.
A coleta de dados para a sondagem divulgada hoje ocorreu entre 01 de abril e 29 de
maio. Foram ouvidas 729 empresas.
Terceirização, mais uma palavra
17/05/2015 - Fonte: Carta Capital

Trabalho com Recursos Humanos desde 1970, contabilizando 45 anos atuando e
observando a evolução de nossas relações trabalhistas no Brasil. Nos anos de 1970, não
havia mão de obra temporária, então trabalhávamos com mão de obra sazonal.
Trabalhei numa empresa que tinha produtos demandados apenas numa época do ano.
Desta forma, dois terços dos recursos humanos da empresa (mão-de-obra para produção
e para manutenção) eram constituídos de mão de obra sazonal.
Como recrutador da empresa, admitia cerca de mil funcionários por ano, para demiti-los
em seguida, uma vez terminada a fase de produção ou de manutenção.
Como esta empresa, encontramos cidades e/ou regiões onde a economia gira em torno de
eventos, feiras, turismo ou algo que o valha, onde sempre se necessita recrutar mão de
obra para atender determinada demanda naquele determinado momento.
Vamos nos lembrar de que vivíamos os anos de 1970, quando o País crescia a taxas
médias de 10% ao ano. Um crescimento compatível ao chinês de agora.

Sofríamos terrivelmente pela falta de pessoas capazes. Era um leilão absurdo de mão-deobra. Lembro-me de que em uma semana admiti 126 pessoas para perdê-las no mesmo
mês.
E eu não tinha como recorrer a uma empresa especializada em mão de obra terceirizada.
Se não tínhamos nem a lei de “partimes”, imagine a lei sobre “terceirizados”, pauta
somente agora no congresso nacional. Importante lembrar de que atualmente temos algo
próximo de 12 milhões de brasileiros sendo terceirizados no país sem respaldo legal.
O Brasil mudou muito desde então. E o mundo inteiro também mudou e sempre na nossa
frente. Nossas leis e as leis mundiais evoluíram, em especial nos países desenvolvidos, os
tais chamados de primeiro mundo.
Nesses países encontram-se empresas especializadas em mão-de-obra terceirizada. E
aqui vou trazer à tona alguns números essenciais para tornarmos interessante e útil nossa
conversa.
O mercado de seleção consultiva de executivos (cobra na frente parte dos honorários)
fatura no globo algo próximo de US$ 15 bilhões. Se considerarmos todo o tipo de
recrutamento, incluindo os “Contractors” e o “intering management” (mão de obra
terceirizada) vamos chegar a uma cifra próxima de US$ 200 bilhões por ano, somente
com honorários pagos às empresas especializadas em recrutamento.
Se levarmos em conta ainda o custo das empresas clientes (quem paga os honorários)
em âmbito global com suas áreas de recrutamento e seleção (custo de pessoas,
instalações, processos, tecnologia etc.) o custo total com recrutamento de pessoas chega
a US$ 2 trilhões anuais.
Isso equivale ao volume de negócios que gira no globo relacionado à indústria bélica.
Então, falamos que vivenciamos neste início de século uma terceira guerra mundial por
talentos.
Chegamos ao âmago da questão. Ter empresas especializadas em recrutamento seja para
mão de obra efetiva (aquela que será registrada na empresa cliente) em todos os níveis
ou para mão de obra terceirizada (temporária – paga por projeto ou por atividade
específica), também em todos os níveis, é altamente vantajoso para todas as partes.
A empresa especializada em recrutamento ou alocação de mão de obra terceirizada
cumpre com todas suas obrigações legais. Sabe, porque se especializa nesse tipo de
negócio, onde estão os melhores profissionais e sua disponibilidade.
Então, rapidamente (tem até cadastro para tal) consegue suprir a demanda de uma
empresa cliente com as pessoas necessárias para operacionalizar uma determinada
estratégia de negócios.
O trabalhador não precisa ficar como um louco correndo atrás de emprego. O emprego o
procurará e o encontrará, onde quer que esteja. A empresa cliente tem seu trabalhador
colaborador a tempo e a hora.
Tem condições de se planejar com antecedência sabendo que poderá cumprir com eficácia
o seu cronograma de produção para operacionalizar as estratégias de negócios traçadas.
O trabalhador que participar de projetos de mão de obra terceirizada não é visto como
instável no emprego, podendo concorrer sem receios para qualquer posição em aberto em
qualquer empresa.

O trabalhador sendo alocado como mão de obra terceirizada tem seu desempenho
acompanhado pela empresa cliente que poderá ou não vir a contratá-lo para posições
fixas na empresa. Se tiver um bom desempenho, sem dúvidas terá seu nome lembrado
para convites futuros para posições fixas na empresa.
A empresa contratante de mão de obra terceirizada poderá focar no seu negócio, quando
melhorará sua produtividade e aumentará a lucratividade, revertendo para todos os
colaboradores boa parte da lucratividade adicional, na forma de aumentos salariais ou
melhorias de benefícios.
Este é o caminho normal de quem joga o jogo Ganha X Ganha (eu ganho, você ganha e
todos ganham). Ganha a empresa, ganha o trabalhador e ganha o país, porque tem sua
economia rodando a pleno vapor.
Ficaria aqui horas falando das grandes vantagens para o Brasil em evoluir para estágio de
país desenvolvido neste quesito. Se lá fora descobriram as grandes vantagens em ter
todos como cúmplices nesta relação Trabalho X Capital, então também será bom para o
Brasil.
Afinal, são US$ 200 bilhões pagos em honorários anualmente para se ter o melhor
talento. O mundo não estaria investindo todo este dinheiro se não fosse ótimo para todos.
Quem tem o melhor talento consegue ter o melhor produto ou o melhor serviço
atendendo com melhor preço a demanda da sociedade.
* Alfredo Assumpção é Chairman & Partner da Fesap, holding das empresas Fesa, Asap
Recruiters e Fesa Advisory.
Terceirização
17/05/2015 - Fonte: Carta Capital
A população brasileira tem uma enorme virtude: é extremamente generosa. Por isso
mesmo, tem um enorme problema: parte dela recusa-se a aceitar a miserável realidade
física do mundo no qual tem que viver.
Acredita na existência de uma alternativa benevolente ao alcance de uma mão com
suficiente "coragem política". É contra a aritmética e a história, como revela a
preocupante e acalorada discussão sobre o projeto de lei que pretende regular a
"terceirização" do trabalho.
É preocupante porque, de fato, o emprego de todo cidadão que pode e quer trabalhar, o
direito a uma remuneração razoável que lhe permita sustentar a sua família e participar
de um "fundo coletivo" que no fim do dia lhe garanta uma subsistência decente, são a
essência da sociedade civilizada que estamos construindo a partir da Constituição de
1988.
É necessariamente acalorada porque vai ao cerne dos interesses da "elite" sindicalista
ergófoba montada no imposto sindical. Ela sabe que o seu poder depende do controle da
"entrada" dos trabalhadores nos diferentes setores do sistema econômico.
Sua situação é delicada. Tem que fingir que é "vanguarda" mas precisa combater o
inexorável avanço da tecnologia que é o gerador das mudanças das condições que
alteram as posições relativas dos trabalhadores.

Destroem-se empregos. Criam-se outros que exigem novos conhecimentos e habilidades.
Isso tem custos sociais e riscos econômicos que, evidentemente, devem ser enfrentados
por políticas públicas de solidariedade social.
Esta deve mitigá-los sem comprometer o aumento da produtividade total do trabalho que
é o que induzirá a passagem da organização obsoleta para a nova que responde ao
avanço da tecnologia.
Vamos combinar: os nossos luddistas repetem dois séculos de fracassos dos sindicatos de
inibir o avanço da tecnologia. Eles deveriam preocupar-se em aumentar a apropriação
pelo trabalhador nos ganhos da produtividade, em lugar de combatê-la.
Os argumentos contra a terceirização (sujeita aos controles da proposta do projeto de lei)
são opiniões ideológicas de alguns intelectuais, na maioria funcionários públicos bem
instalados em carreiras confortáveis e de partidos exóticos, ambos apoiados no "fundo de
comércio" de um socialismo "idealizado" que não é alternativa viável para o horrível
capitalismo "real" que nos oprime.
Com todos os seus inegáveis defeitos, o capitalismo real, com sua destruição criadora,
produziu um desenvolvimento material e humano muito maior do que o socialismo "real"
criado por intelectuais quando tiveram oportunidade...
Antonio Delfim Neto - Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal
Venda de aço plano por distribuidores do Brasil cai em maio
17/05/2015 - Fonte: CIMM
As vendas de aço plano por distribuidores de aço do Brasil recuaram 27 por cento em
maio sobre o mesmo mês de 2014, segundo dados do Instituto Nacional dos
Distribuidores de Aço (Inda) compilados por analistas do setor. Na comparação com abril,
houve queda de 9 por cento.
O Credit Suisse disse em nota a clientes no final da segunda-feira (15) que os números
reforçam a visão de seus analistas de que a demanda doméstica continuará a ser um
desafio e que ainda não atingiu o piso.
"Como não vemos sinais de uma recuperação acentuada, as estimativas do consenso para
2015 tendem a ser revisadas para baixo", escreveram os analistas do banco.
Ainda conforme os dados do Inda compilados pelos agentes do mercado, os estoques de
aço plano entre distribuidores passaram para 4 meses de vendas em maio, o maior
patamar desde dezembro de 2010, ante 2,7 meses um ano antes e 3,7 meses em abril.
"Nós sustentamos uma visão pessimista para as ações de siderúrgicas brasileiras, em
razão do ambiente de demanda muito fraca, sem visibilidade de recuperação sustentada e
nenhum poder de precificação no Brasil, além de esteiras margens de exportação",
reforçou o Bank of America Merrill Lynch.
Para junho, o Inda prevê uma queda de 5 por cento nas vendas na comparação mensal.
Na divulgação dos dados de abril, o Instituto havia estimado uma queda de 10 por cento
frente ao mês anterior.

Declaração Conjunta da Indústria Siderúrgica
17/05/2015 - Fonte: Fator Brasil
Declaração Conjunta da Indústria Siderúrgica Indústria siderúrgica global clama aos
governos que tomem medidas contra nova política siderúrgica e sobrecapacidade
chinesas. Em nota no dia 16 de junho(terça-feira), através do Instituto Aço Brasil (IABr),
diz que: “ há um forte consenso contra a maré crescente de exportações de indústrias
siderúrgicas estatais, mistas e apoiadas pelo governo, conforme novamente demonstrado
na recente reunião da Comissão Siderúrgica da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) em maio desse ano.
Relatórios compartilhados por associações de indústria siderúrgica nacionais da Ásia, das
Américas, e da Europa na reunião em Paris tiveram semelhanças estarrecedoras: um
novo padrão de normalidade está ocorrendo, caracterizado por um crescimento lento, e
no qual todas as regiões estão sofrendo em função de um drástico aumento de
importações de aço desleais alimentado por uma imensa sobre capacidade.
Pairando sobre tudo isso está a China, cuja imensa e crescente sobrecapacidade em
tempos de crescimento lento desestabilizam o mercado siderúrgico global e os fluxos
comerciais”.
Isso segue de perto os comentários conjuntos apresentados por oito associações de
comércio siderúrgico representando os EUA, Canadá, México, América Latina e Europa
sobre a "Política de Ajuste Siderúrgico" recentemente divulgada pela China.
Os comentários revelaram receio relativo à política, uma vez que ela continua refletindo
uma "abordagem top-down, controlada pelo Estado, de reforma da indústria siderúrgica."
A Comissão Siderúrgica da OCDE tomou conhecimento da urgência destas preocupações,
conforme refletido na declaração de encerramento emitida pelo presidente da Comissão,
Risaburo Nezu:
"Os desafios estruturais devem ser tratados urgentemente em meio à nova era de baixo
crescimento de demanda siderúrgica e aumento das exportações", acrescentando, ainda,
"uma tentativa falha de tratar ou conter desvios de mercado poderá resultar em empresas
subsidiadas ou apoiadas pelo Estado sobrevivendo à custa de empresas privadas e
eficientes operando em ambientes com o mínimo de suporte estatal."
As associações abaixo assinadas concordam que uma medida imediata e eficaz deve ser
tomada urgentemente.
Reiteramos nosso apelo para que cada governo nacional lide com essa questão em seus
países e envidem todos os esforços em sua própria diplomacia comercial e em
regulamentos para enfrentar e desafiar tais políticas estatais que estão alimentando a
sobrecapacidade que é a raiz da crise da indústria siderúrgica, e viabilizem condições de
concorrência equitativas no mercado siderúrgico.
Um dos problemas específicos que em breve serão enfrentados pelos governos é a
declaração da China de que ela deverá ser tratada como uma economia de mercado pelos
membros da WTO a partir de 2016.
A determinação individual de cada nação terá grandes consequências pela forma como
partes lesionadas pelo dumping das importações chinesas serão capazes de se recuperar
das lesões incorridas.

Conforme o setor siderúrgico chinês claramente ilustra, a China ainda não atende aos
requisitos para ser uma economia de mercado.
A existência de uma sobrecapacidade por si só, estimada em 425 milhões de toneladas
métricas, e a falta de uma política eficaz para reduzi-la, são a prova de que a China ainda
é uma economia top-down controlada pelo Estado.
Esta é uma questão crítica que deve ser considerada imediatamente. Por isso,
continuaremos colaborando com nossos esforços individuais para defender a tese perante
nossos governos, rogando para que julguem de forma cuidadosa os critérios e o registro
antes de fazer quaisquer declarações ou tomar quaisquer decisões que possam
prematuramente reconhecer a China como uma economia de mercado.
Assina: AISI - Lisa Harrison | SMA - Phil Bell | CSPA - Joe Galimberti | SSINA - Skip
Hartquist, dha | CPTI - Tamara Browne | Canacero - Salvador Quesada | Alacero | Eurofer
- Axel Eggert | Turkish Steel Producers Assn.| Brazilian Steel Institute .
Economia 'encolheu' 0,3% em abril, indica Serasa
17/05/2015 - Fonte: G1
A economia brasileira iniciou o segundo trimestre deste ano com contração. Segundo
indicador da Serasa, a atividade econômica registrou queda de 0,3% em abril na
comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, o Produto Interno Bruto (PIB)
teve queda de 1,2%.
ATIVIDADE ECONÔMICA
Em % sobre o mês anterior
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Fonte: Serasa
"A crescente elevação das taxas de juros para se combater a inflação e contínua
deterioração dos níveis de confiança de consumidores e empresários têm pesado
negativamente sobre a atividade econômica do país", aponta a entidade em nota.
Setores
A queda na atividade foi puxada pela indústria, que recuou 3% na passagem de março
para abril.
O setor de serviços teve queda menos acentuada, de 0,1%. Já a agropecuária garantiu
que o desempenho da economia não fosse ainda pior, crescendo 4,9% na mesma
comparação.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias mostrou uma recuperação marginal, com
alta de 0,1%, depois de vários meses de queda. Os gastos do governo, por sua vez,
subiram 0,4%.
Os investimentos, no entanto, tiveram nova e acentuada queda, de 4,2%.

INDA reforça previsão de queda nas vendas de aço em 2015
17/05/2015 - Fonte: Valor Econômico
O Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) decidiu revisar sua projeção de
vendas para a rede associada em 2015 após análise da crise do setor siderúrgico. A
estimativa, que era de queda de 5%, agora é de um recuo de 12%, para 3,77 milhões de
toneladas.
Se as projeções para
distribuidora será de
ano passado, disse
expectativa é que o
toneladas.

junho se confirmarem, a queda nas vendas de aço plano pela rede
18,7% durante o primeiro semestre, frente ao mesmo período do
nesta terça-feira Carlos Loureiro, presidente da entidade. A
volume nos seis primeiros meses do ano seja de 1,8 milhão de

Só em junho, há projeção de 255,8 mil toneladas de venda, recuo de 5% na relação com
maio. Seria o segundo mês consecutivo de níveis abaixo de 2009, no pós-crise.
“Dificilmente teremos uma queda menor que 10% no consumo aparente neste ano”, disse
Loureiro. Até agora, a soma do volume comercializado pelo embarque interno e pelos
produtos importados — de janeiro a maio — caiu 12,7%, em comparação anual. Só no
mês passado, o recuo foi de 24,4%.
Maio
Em maio, as vendas de aço pela rede distribuidora caíram 9%, na comparação com abril,
melhor do que a expectativa de recuo em 10%, informou a Inda. O volume, de 269,3 mil
toneladas, representou queda de 26,9% ante o mesmo mês de 2014.
Por outro lado, as compras totalizaram 253 mil toneladas, redução de 15,6% perante o
mês anterior e de 32,2% na comparação anual.
Nesse caso, a expectativa também era de baixa de 10% de um mês para o outro.
No acumulado do ano, as vendas de aço chegaram a 1,55 milhão de toneladas, recuo de
18,5% em relação ao mesmo período de 2014. As compras caíram 14,1%, para 1,57
milhão de toneladas.
Em maio, as importações de aço pela rede distribuidora avançaram 19,6% perante abril,
para 175,7 mil toneladas. Em comparação anual, contudo, foi observado recuo de 21,8%.
A baixa anual se deve principalmente à saída de um dos associados do instituto. Com
esse desempenho, as distribuidoras importaram 810,4 mil toneladas nos cinco primeiros
meses do ano, leve aumento de 0,9% ante igual período do ano passado.
O Inda também revelou que os estoques das empresas caíram 1,5% de abril para maio,
chegando a 1,08 milhão de toneladas.
O giro desse volume, porém, ficou maior e atingiu 4 meses.
Para o mês de junho, a entidade acredita que as compras e vendas da rede associada vá
cair em torno de 5%, frente ao mês passado. No ano, a projeção segue de retração em
5%.

Setor vive uma crise profunda e estima demitir mais 4 mil
17/05/2015 - Fonte: Valor Econômico
A indústria brasileira do aço enfrenta sua maior crise desde 2009, quando foi atropelada
pela debacle do banco Lehman Brothers, nos EUA, em setembro de 2008, que arrastou
toda a economia mundial.
Na época, teve de fechar seis altos-¬fornos, mas praticamente não foi obrigada a demitir.
Agora, acaba de registrar recuo nas vendas interna, em maio, acima de 22% sobre o
volume de um ano atrás, e o consumo aparente do mercado no país, somando importação
com despachos locais, teve retração de quase 23%.
Neste momento, o setor já computa 11,2 mil demissões de funcionários desde junho de
2014. Além disso, 1,4 mil trabalhadores ¬ a maioria da fabricante de tubos VallourecSumitomo, em Minas, entraram em regime de "layoff" (suspensão temporária de
contratos de trabalho). A Usiminas desativou dois de seus altos-fornos no início do mês.
Outros 4 mil postos de trabalhos do setor são quase certo que serão cortados nos
próximos meses se a situação de fraca demanda persistir. Essa é a projeção do Instituto
Aço Brasil, que reúne as siderúrgicas locais, em levantamento inédito da situação
operacional de cada uma das empresas no país.
"No momento, temos 20 unidades de produção desativadas ou paralisadas, sendo dois
alto¬fornos, quatro aciarias e quatro laminadores", afirmou Marco Polo de Melo Lopes,
presidente¬ -executivo da entidade.
Segundo ele, o problema pode se agravar ainda mais se não houver medidas para toda a
cadeia produtiva da indústria de transformação do país. "Em 2009, o mundo inteiro,
exceção de China e Índia, mergulhou numa crise enorme. Agora, o Brasil vive, devido a
seus problemas, uma crise grande, enquanto outras economias, como EUA e União
Europeia, vêm apresentando desempenho bem melhor", avalia Lopes.
De janeiro a maio, as vendas das siderúrgicas locais só não são piores que a de igual
período de 2009. Na época, desabou mais de 41% sobre o ano anterior, como mostram
números compilados pelo instituto. O mesmo pode se dizer para o consumo aparente, que
nas mesmas bases de comparação tiveram retração de 37,8%.
Com a crise de consumo nas indústrias automotiva ¬ projeção de 20% neste ano ¬, de
bens eletrodomésticos, na construção civil (forçada a reduzir lançamentos), e de
máquinas e equipamentos, a siderurgia opera no acumulado de 12 meses, até o fim de
maio, com utilização abaixo de 70% da capacidade instalada de produção. As siderúrgicas
estão aptas a fabricar 49 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Fizeram 34 milhões.
As principais produtoras são Usiminas, CSN, Gerdau (que paralisou usinas no ano
passado), ArcelorMittal, Votorantim, V & M (tubo), Aperam e ThyssenKrupp CSA. Com as
demissões de pessoal que deverão se efetivar nos próximos meses, o índice de corte da
força de trabalho no setor deve atingir 12,5%, comparado aos 122 mil empregados pela
indústria no início do ano passado.
Para Lopes, o setor enfrenta uma grave situação conjuntural, diante da retração da
economia do país, com PIB negativo e impacto sobre setores que consomem mais de 80%
de aço no país.

De outro lado, problemas de ordem estrutural, como câmbio desalinhado em relação aos
concorrentes diretos (China, Rússia, Turquia e outros países), energia mais cara do
mundo, carga tributária pesada e juros elevados.
"A indústria de transformação no Brasil definha a cada dia, há vários anos, e, nos últimos
meses o governo mostra¬-se mais preocupado com o ajuste fiscal, sem olhar o problema
da indústria", afirma. De 25% de peso no PIB do país, já está na faixa de 9% a 10%.
Segundo afirma, não há competitividade para exportar e muito menos para barrar
importações, que crescem mês a mês, principalmente da China, tanto diretas como
indiretamente (bens como autopeças, que levam aço).
Resultado disso, aponta, é que o setor adiou investimentos de US$ 2,1 bilhões. Pelos
cálculos do Aço Brasil, com isso deixaram de ser criados 7,2 mil empregos diretos. Vários
projetos foram congelados, caso da ArcelorMittal, em João Monlevade (MG)- unidade de
alto-forno e aciaria - e em São Francisco do Sul (SC), uma nova linha de aço galvanizado
para setor automotivo. No total, existem 21 equipamentos encaixotados, entre eles fornos
laminadores.
Ontem, o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), dedicado ao mercado de
aços planos, decidiu revisar sua projeção de vendas para este ano após análise da crise
da siderurgia. Passou de retração de 5% para 12%. Se as projeções para junho se
confirmarem, a rede prevê recuo de vendas de 18,7% neste semestre, disse Carlos
Loureiro, presidente do Inda.
Lopes informou que e Aço Brasil e quatro outras entidades da cadeia de transformação ¬
Abimaq, Sindipeças, Abitam e Sicetel ¬ pediram uma audiência urgente ao Ministro da
Fazenda, Joaquim Levy, para expôr a situação do setor. "É a maior crise da siderurgia
brasileira em sua história", arremata.
Produtores mundiais de aço pedem medidas contra China
17/05/2015 - Fonte: Valor Econômico
Dez grandes associações representativas da indústria siderúrgica global pediram a
governos de diferentes países que adotem medidas contra a nova política siderúrgica
chinesa e a sobrecapacidade de aço no país asiático, em declaração conjunta divulgada
ontem.
No documento, as entidades responsabilizam a China por "um novo padrão de
normalidade" na indústria siderúrgica global, que é marcado pelo crescimento lento e pelo
"drástico aumento de importações de aço desleais, alimentado por uma imensa
sobrecapacidade".
"Pairando sobre tudo isso está a China, cuja imensa e crescente sobrecapacidade em
tempos de crescimento lento desestabilizam o mercado siderúrgico global e os fluxos
comerciais", apontam as entidades, que alertam ainda para os riscos de se considerar
uma economia que ainda é controlada pelo Estado, conforme demonstra a indústria
siderúrgica chinesa, como uma economia de mercado.
O grupo de associações que assina o comunicado, entre as quais a Aisi (American Iron
and Steel Institute), Eurofer (The European Steel Association), Alacero (Asociación
Latinoamericana del Acero), Aço Brasil, Canacero (entidade do setor no México) e Turkish
Steel Producers Association, alerta ainda para a necessidade de adoção de medidas
imediatas e eficientes.

"Reiteramos nosso apelo para que cada governo nacional lide com essa questão em seus
países e envide todos os esforços em sua própria diplomacia comercial e em
regulamentos para enfrentar e desafiar tais políticas estatais que estão alimentando a
sobrecapacidade, que é a raiz da crise da indústria siderúrgica, e viabilize condições de
concorrência equitativas no mercado siderúrgico", dizem. Informam que relatórios
compartilhados entre as associações da Ásia, das Américas, e da Europa, em recente
reunião da Comissão Siderúrgica da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), mostraram "semelhanças estarrecedoras".
Segundo o documento, um dos problemas a serem enfrentados em breve é a declaração
da China de que o país deverá ser tratado como economia de mercado pelos membros da
Organização Mundial do Comércio (OMC) a partir de 2016.
"A determinação individual de cada nação terá grandes consequências pela forma como
partes lesionadas pelo dumping das importações chinesas serão capazes de se recuperar
das lesões incorridas. Conforme o setor siderúrgico chinês claramente ilustra, a China
ainda não atende aos requisitos para ser uma economia de mercado", dizem as
associações.
A sobreoferta de aço chinês é estimada em 425 milhões de toneladas métricas e a
ausência de uma política de redução desse volume comprovaria que a China ainda é uma
economia controlada pelo Estado, diz o documento.
As entidades dizem que vão colabora para defender a tese perante os governos para que
julguem de forma cuidadosa os critérios antes de quaisquer declarações ou decisões que
possam prematuramente reconhecer a China como uma economia de mercado.

