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Votorantim e Gerdau dão férias e layoff para atenuar fraca demanda
14/09/2015 - Fonte: Valor Econômico
A crise da economia brasileira, que afeta os principais setores consumidores de aço, levou
duas siderúrgicas a tomarem medidas na semana passada para ajustar sua produção à
demanda. O grupo Gerdau, em sua usina de aços longos especiais de Pindamonhangaba
(SP). Já a Votorantim Siderurgia, na usina de barras e vergalhões de Barra Mansa (RJ).
A Votorantim, que tem cerca de 11% do mercado de aço longo do país, com três unidades
produtivas, confirmou em nota ao Valor que concedeu férias coletivas durante setembro
aos funcionários da unidade de aciaria, onde é produzido o aço bruto que depois se
transforma em produtos finais.
No entanto, não informou o número de pessoas atingidas. Segundo a empresa, a medida
- "visando a adequação dos altos níveis de estoques à demanda atual de mercado"- não
incluiu funcionários das unidades de laminação, acabamento e administrativa. A empresa
informou que as operações em Resende (RJ) e Três Lagoas (MS) operam normalmente.
Em Barra Mansa e Resende, está apta a produzir 1,8 milhão de toneladas de aço bruto,
além de produtos laminados. Já na Sitrel, unidade de laminação de Três Lagoas, a
capacidade de produtos acabado (vergalhão) é de 400 mil toneladas por ano. A empresa
tem ainda duas usinas no exterior - uma na Colômbia e outra na Argentina.
A retração da demanda em patamares de quase 20%, fez com que a Gerdau concedesse
layoff (suspensão temporária de contratos de trabalho) para 200 funcionários da sua
usina de Pindamonhangaba, que faz aços especiais. O produto tem como principal cliente
a indústria automotiva - principalmente de veículos pesas, como ônibus e caminhões.
Esse segmento enfrenta uma profunda depressão com queda de vendas de 30% a 43%. A
medida vai vigorar por cinco meses, a partir de outubro, e tomada também para ajustar
sua produção à fraca demanda do mercado brasileiro. A proposta foi aprovada pelo
sindicato dos metalúrgicos da cidade, de forma a manter os empregos nesse período.
Esse é o segundo layoff adotado pelo grupo gaúcho nessa unidade: em maio, já havia
tomado a mesma medida para 70 funcionários. Ao todo, essa fábrica emprega 1,7 mil
pessoas na cidade paulista do Vale do Ribeira. Segundo o sindicato, uma terceira fase
poderá ser acertada caso o mercado desse tipo de aço permanceça em baixa.
O setor siderúrgico já demitiu mais de 11 mil pessoas no último ano e pôs em layoff e
férias mais de mil. E pode demitir mais 3 mil até o fim de 2015, segundo levantamento do
Instituto Aço Brasil.
Gerdau suspende contrato de 200 funcionários em Pindamonhangaba por 5
meses
14/09/2015 - Fonte: CIMM
Trabalhadores da Gerdau em Pindamonhangaba aprovaram acordo com a siderúrgica para
a suspensão do contrato de trabalho (lay-off) de 200 funcionários por cinco meses, em
meio à necessidade da companhia de ajustar a produção à baixa demanda de mercado.
O acordo foi aprovado em assembleia na quinta-feira (10), segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba e região. Trata-se da segunda etapa do lay-off, após
70 trabalhadores terem entrado no programa em maio, devendo retornar para a fábrica
em outubro, quando a segunda etapa terá início com os outros 200 funcionários.
Durante os cinco meses, os trabalhadores envolvidos passarão por programa de
qualificação profissional.

Uma terceira etapa do lay-off pode ser negociada se a baixa na produção persistir, disse o
sindicato.
O acordo prevê ainda que todos os funcionários da produção terão estabilidade de
emprego até janeiro de 2016.
Atualmente, a Gerdau de Pindamonhangaba emprega cerca de 1.700 trabalhadores na
produção de laminados a aço, segundo o sindicato.
A Gerdau disse em comunicado que o atendimento aos clientes se manterá inalterado.
Artigo: O doloroso ajuste e o mercado de trabalho
14/09/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
A retração na economia vem se mostrando mais intensa que o previsto ao longo do ano
corrente, sendo que os efeitos no mercado de trabalho são visíveis, com rápida elevação
da taxa de desemprego, que já está em mais de 8%, segundo dados da Pesquisa Nacional
de Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE).
Considerando o fraco desempenho da economia brasileira desde 2012, é natural que o
mercado de trabalho comece, em algum momento, a sentir os efeitos da crise. Eles só
não apareceram anteriormente devido às medidas de estímulo à demanda, como os
incentivos fiscais, redução da taxa de juros e expansão das operações de crédito que
ocorreram até 2014.
O próprio mercado de trabalho aquecido até o ano passado, com consequente elevação
dos salários acima da produtividade desde 2008/2009, prejudicou a competividade das
empresas brasileiras, contribuindo para o processo de deterioração da economia.
A deterioração no mercado de trabalho vem reduzindo ainda mais a demanda
As medidas de ajuste, como a retirada de parte dos estímulos à demanda para melhorar a
situação do déficit fiscal, a correção dos preços administrados e menor intervenção no
mercado cambial (estimulando a inflação que estava represada artificialmente), além da
elevação dos juros básicos, aprofundaram ainda mais a retração econômica em 2015,
sendo o mercado de trabalho atingido fortemente nesse processo.
A deterioração no mercado de trabalho, por sua vez, vem reduzindo ainda mais a
demanda, sobretudo das famílias, aprofundando o cenário recessivo, com efeitos
adicionais no mercado de trabalho que serão sentidos até o fim de 2016.
Cabe lembrar que, com a queda na massa salarial e aumento dos juros, a crise vem
afetando mais fortemente em 2015 os setores de comércio e serviços, que são grandes
empregadores.
A retomada da economia vem sendo postergada pela dificuldade na realização do ajuste
fiscal, pela fragilidade política, além das incertezas em relação ao dinamismo da economia
chinesa em um momento em que as principais economias do mundo ainda se encontram
vulneráveis.
Em relação aos dois primeiros problemas, que são internos, é possível encontrar uma
solução no curto prazo de forma mais ou menos traumática. No entanto, não há muito o
que fazer em relação à desaceleração da economia chinesa.
De qualquer forma, medidas importantes já vêm sendo tomadas e o ajuste fiscal parcial,
a redução salarial e a depreciação do real são os elementos que irão proporcionar a
retomada da economia, mesmo que de forma lenta.

A expectativa é de que 2016 seja um ano de estagnação, mas de reversão de trajetória
da economia, com o segundo semestre em trajetória ascendente, embora não o suficiente
para melhorar as condições do mercado de trabalho – o que deve ocorrer somente a
partir de 2017.
(Luciano Nakabashi, doutor em Economia, é professor da FEA-RP/USP, pesquisador do
Ceper/Fundace e do CNPq).
Poupança terá a primeira perda real desde 2002
14/09/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
Quem deixar o dinheiro parado na caderneta de poupança contabilizará um rendimento
tão baixo ao fim do ano que não será capaz de ganhar nem mesmo da inflação acelerada
de 2015.
Enquanto os preços, na média, devem subir 9,29% em 2015, segundo estimativa para o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na última Pesquisa Focus do Banco Central,
a poupança terá um retorno de 8,06%, o que implicará uma perda real de 1,14% em
2015, segundo cálculos da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac).
Esta será a primeira perda real da tradicional caderneta da poupança desde 2002, quando
a diferença ficou em -3,27%. Na prática, isso significa um recuo do poder de compra do
brasileiro.
Imposto vai subir para heranças e doações acima de R$ 375 mil
14/09/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
Anunciada há dez dias pelo governo do estado como item de destaque no “pacote
anticrise”, a redução do imposto sobre heranças e doações é uma meia verdade. De
acordo com a proposta de mudança na cobrança do Imposto sobre a Transmissão Causa
Mortis e Doação de Bens e Direitos (ITCMD), transações de bens acima de R$ 375 mil
passarão a pagar mais à Receita Estadual se o projeto virar lei.
Entidades do setor produtivo, porém, já se preparam para pressionar os deputados a não
aprovar a matéria, que deve chegar à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (14) em
regime de urgência.
Cobrado sobre o valor da herança recebida por parentes de pessoas que morreram ou
sobre doações de bens feitas ainda em vida, o ITCMD é de 4% do montante de todas as
operações, independentemente do valor.
A ideia do Executivo é estabelecer alíquotas progressivas do imposto de zero a 8% do
valor do bem. Pela proposta, transações de até R$ 25 mil serão isentas. Além disso,
haverá deduções na cobrança dentro de cada alíquota, a exemplo do Imposto de Renda.
Na prática, pessoas que herdarem ou receberem doações até R$ 375 mil terão redução de
imposto em relação ao que ocorre hoje ou continuarão pagando a mesma quantia. A
partir desse valor, porém, os contribuintes paranaenses passarão a pagar mais imposto
do que atualmente.
Em Curitiba, em média, R$ 375 mil correspondem hoje a um apartamento de dois quartos
com área privativa de 65 metros quadrados ou um terreno de 360 metros quadrados sem
qualquer benfeitoria fora da região central.

Fazenda defende medida
Diretor-geral da Secretaria da Fazenda, George Tormin defendeu que a maioria
esmagadora dos paranaenses vai pagar menos imposto com o novo modelo do ITCMD.
Segundo ele, valores maiores passarão a ser pagos por pessoas que têm capacidade de
arcar com esse aumento.
“Sempre terá chiadeira. Mas buscamos equilibrar a tabela e torná-la mais justa. A atual
tabela é injusta, ao taxar linearmente as transações em 4%, sem progressão”, afirmou.
Também deve ser alterado o trecho atual da legislação que isenta do pagamento do
ITCMD − seja qual for o valor envolvido – herdeiros que morem no imóvel da pessoa que
morreu e que não tenham outros imóveis. Haverá “restrições” a esse benefício.
As alterações farão com que o Paraná assuma a liderança do ranking nacional na taxa de
cobrança do ITCMD. Hoje, apenas Bahia, Ceará e Santa Catarina cobram a alíquota
máxima de 8% sobre heranças. No caso das doações, somente os catarinenses taxam as
transações em 8%.
Críticas
Contrárias ao projeto do governo, entidades do setor produtivo paranaense criticam a
medida diante do aumento de 40% na alíquota do IPVA e de 12% para 18% na alíquota
do ICMS de 95 mil itens de consumo popular, em vigor desde abril.
A elevação da carga tributária permitiu que o Executivo falasse, em agosto, em fechar o
ano de 2015 com um superávit primário de R$ 2 bilhões.
“O cidadão paranaense simplesmente não consegue pagar mais impostos. O governo
precisa fazer como todo mundo e cortar gastos. Queremos eficiência da gestão pública.
Não é criando superávit à base do aumento de impostos que isso vai ser alcançado”,
afirma Luiz Carlos Borges da Silva, vice-presidente de Planejamento do Sindicato da
Habitação e Condomínios no Paraná (Secovi-PR). “Onde está a redução de imposto que o
governo está tentando vender à população? Trata-se de um grande engodo.”
Na mesma linha, o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Antonio
Espolador Neto, defende que a economia nacional vive a pior fase dos últimos anos e não

suporta mais um aumento na carga tributária. “O governo precisa parar de majorar
impostos, e tentar ajudar a indústria e o comércio. Que os deputados ponham a mão na
consciência e não aprovem esse projeto.”
TST decide que atestado médico não deve incluir o tipo de doença
14/09/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que a inclusão do Código Internacional de
Doenças (CID) nos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores às empresas é
ilegal. No processo, a Corte manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região (SC), que rejeitou recurso do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e
Serviços Terceirizados de Santa Catarina. Na ação, a entidade tentou manter uma
cláusula incluída no acordo coletivo, que exigia a indicação da doença nos atestados.
A decisão do TST abre precedente e pode virar jurisprudência. A relatora do processo no
TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, citou o direito fundamental à intimidade e à
privacidade das pessoas. “No próprio âmbito da Medicina, a obrigatoriedade do CID em
atestado é vista como prejudicial ao trabalhador”, destacou a ministra.
O processo começou com o Ministério Público do Trabalho, que entrou com ação por
entender que a exigência extrapola a negociação coletiva e afronta o Código de Ética
Médica. A decisão do TST foi por maioria.
Artigo: Vive mais? Tem de trabalhar mais
14/09/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
Vão faltar R$ 124,9 bilhões, segundo estimativas divulgadas pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para fechar a conta do INSS em 2016. Será a
primeira vez que o déficit do INSS superará a barreira dos R$ 100 bilhões.
No ano passado faltaram R$ 56 bilhões; neste ano a estimativa é de que o resultado
negativo some R$ 88,9 bilhões. As previsões do governo constam na proposta de
orçamento federal do ano que vem, documento que foi enviado ao Congresso Nacional.
A explicação para esse rombo, que só cresce desde 1995 – há 20 anos, portanto –, está
na forma de financiamento da previdência social e nas regras de aposentadoria. O
financiamento é por repartição simples. Arrecada-se de quem está trabalhando para
pagar quem está aposentado.
A receita depende das contribuições feitas pela população economicamente ativa no
mercado de trabalho; e a despesa, do número de aposentados e do valor das
aposentadorias.
Vivemos a época do chamado bônus demográfico, ou seja, da menor taxa de dependência
de crianças abaixo de 15 anos e idosos acima de 65 anos em relação àqueles em idade de
trabalhar, entre 16 e 64 anos. A máxima possibilidade de receita diante de uma despesa
mínima.
Não me surpreenderia com aposentadorias de só um salário mínimo no futuro. Dois
fatores vêm solapando a receita: a taxa de natalidade só cai – hoje ela é, em média, de
1,7 filho por brasileira, uma taxa europeia – e o desemprego cresce.
No ano passado, quando vivíamos uma situação de pleno emprego, ela estava em 4,9% e
hoje já bate nos 8,5%. Quase dobrou. E um fator solapa a despesa: o aumento da
longevidade. Temos 12% de idosos e, em 40 anos, vamos dobrar, chegando a 24%.

Os irresponsáveis que administram o país – Executivo e Congresso –, desconsiderando
essa realidade muito mais estrutural que conjuntural, decidiram em junho aumentar as
benesses: aprovaram a fórmula 85/95, depois suavizada com o aumento gradativo para
90/100.
Somados o tempo de contribuição e a idade, os trabalhadores poderiam se aposentar sem
a aplicação do fator previdenciário, a única coisa boa que existe na previdência social
brasileira. Permite que o aposentado receba rigorosamente o total de contribuições feitas
ao longo da vida quando aposentado.
Uma conta de resultado zero. Recebe o que contribuiu. Como não há idade mínima para
se aposentar por tempo de contribuição, quem se aposenta cedo e tem a expectativa de
muitos anos como aposentado terá uma aposentadoria menor que a de quem se aposenta
mais tarde.
Com essas considerações, o que vou registrar, hoje, é amargo para os trabalhadores, mas
está calcado em tudo que aprendi em 30 anos lidando com previdência e finanças
pessoais. Não dá mais para a previdência social desconsiderar a queda da natalidade e,
principalmente, o aumento da longevidade. Vive mais? Tem de trabalhar mais.
Em 50 anos, aumentamos em 20 anos a expectativa de sobrevida como aposentados.
Mesmo assim, não implantamos uma idade mínima para o trabalhador se aposentar e
mantivemos regras de aposentadoria por tempo de contribuição que permitem a um
trabalhador contribuir por 35 anos; aposentar-se, em média, aos 54 anos; e viver outros
30 anos aposentado. Manter isso é uma irresponsabilidade técnica e uma ingenuidade,
pois a única alternativa que sobra aos sucessivos governos é diminuir benefícios.
A evolução demográfica e a atual política de correção do salário mínimo proporcionarão
que, em 20 anos, o máximo que o INSS pagará serão três salários, ou R$ 2.364 de hoje.
E, se continuarmos com essa irresponsabilidade previdenciária, vai piorar. Revendo meus
números, não me surpreenderia com aposentadorias de só um salário mínimo no futuro.
(Renato Follador é especialista em previdência e finanças pessoais.)
Mesmo na crise, empresas têm dificuldade para contratar
14/09/2015 - Fonte: Gazeta do Povo

Apesar da taxa de desemprego no Brasil ter alcançado 8,3% no segundo trimestre deste
ano – a maior desde 2012 –, a maioria das empresas tem dificuldades para contratar.
Pesquisa feita pela empresa de RH ManpowerGroup mostra que 61% dos empregadores
se queixam de problemas para encontrar profissionais com habilidades adequadas às
posições abertas.
O porcentual está acima do índice global, de 38%. O país está na quarta colocação, ao
lado da Romênia, em um ranking com 42 nações com problemas para admitir talentos.

O que explica esse paradoxo de haver mais gente procurando emprego e, ao mesmo
tempo, vagas em aberto é a falta de pessoas qualificadas. O CEO do ManpowerGroup,
Riccardo Barberis, afirma que esse é um problema global.
Faltam pessoas com experiência, tanto de habilidades técnicas quanto as chamadas soft
skills, características relacionadas ao aspecto da personalidade, como flexibilidade, saber
trabalhar sobre pressão, ser motivado, comunicativo, entre outros.
No Brasil, os cargos mais difíceis de serem preenchidos são os de nível técnico. Para
Barberis, isso acontece porque falta investimento em cursos específicos para atender as
demandas do mercado.
“Entre as razões para essa escassez de talentos está a falta de competência técnica. Há
quase que um elemento cultural que devemos vencer que é aquele conceito de que
alguém que estuda em um curso técnico faz uma escola de segundo escalão. Uma
economia não pode viver somente de advogados e médicos”.
Ele afirma que a formação específica oferece aos jovens rentabilidade imediata, pois
normalmente é mais fácil conseguir emprego. Além disso, com competência técnica o
profissional pode empreender.
Para as empresas, a falta de mão de obra resulta em baixa qualidade no atendimento
prestado aos clientes. Barberis recomenda aos setores de departamento pessoal uma
postura ativa na hora de procurar talentos.
Ele acredita que os empresários devem investir nas novas tecnologias, como as redes
sociais, e focar em segmentos que antes não se procuravam, como candidatos mais
experientes e mulheres retornando ao mercado de trabalho. Identificar e treinar os
funcionários que já fazem parte da equipe para novos cargos também é uma solução.
Contratação
Apesar da dificuldade para encontrar talentos, alguns segmentos mantêm processos de
seleção constantes e conseguem encontrar profissionais com o perfil desejado. Entre eles,
estão o setor de finanças, saúde, engenharia e tecnologia. A área de construção civil é a
que mais sofre para contratar.
Mas, para o último trimestre deste ano, somente a área de Administração
Pública/Educação tem expectativa na intenção de contratação, com alta de 5%. Os outros
sete segmentos pesquisados apresentam expectativa negativa para os últimos meses do
ano.
Em relação ao porte das empresas, as grandes companhias estão quase que estagnadas,
pois a maioria (63%) não prevê mudanças no quadro de funcionários no quarto trimestre.
Barberis explica que elas já cortaram muitas vagas e perder novos talentos representa
um risco grande para os negócios.
Empresas contratam menos e trabalho temporário é opção
As expectativas de contratação para o último trimestre deste ano não são nada
animadoras. No Brasil, apenas 9% dos empregadores devem fazer novas admissões,
enquanto 23% preveem uma diminuição.
Com isso, os dados da expectativa de criação de vagas ficam em -10%, já com os ajustes
sazonais. É a perspectiva mais baixa desde 2009. No Paraná, o índice é de -7%, valor que
é 19 pontos porcentuais menor do que no mesmo período do ano anterior. Os dados são
da Pesquisa de Expectativa de Emprego Q4 do ManpowerGroup.

Apesar da perspectiva negativa, o CEO do ManpowerGroup, Riccardo Barberis, afirma que
o trabalho temporário deve ser visto como uma porta de entrada para o emprego efetivo.
Ele é uma chance para ampliar competências e aprimorar o currículo.
O executivo orienta também que os profissionais busquem aprendizado constante, não se
limitem a procurar vagas somente na cidade em que moram e avaliem suas opções de
trabalho regularmente.
Fiep e MPT formam cooperação para debater NR-12
14/09/2015 - Fonte: Gazeta do Povo
O presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, e
o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR), Gláucio Araújo
de Oliveira, assinaram um termo de cooperação para elaboração de uma agenda positiva
de discussões sobre a Norma Regulamentadora nº 12, do Ministério do Trabalho e
Emprego.
A NR-12 estabelece regras de segurança para o uso de máquinas e equipamentos e vem
sendo alvo de muita polêmica em todo o país.
Pela parceria, que envolve ainda o Senai no Paraná, as instituições se comprometem a
desenvolver ações conjuntas e trocar informações que possam contribuir com a revisão,
adequação e cumprimento da NR-12.
Artigo: O imposto que pagamos mas ninguém recebe
14/09/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo

Por conta da necessidade de ajustar as contas públicas, muita atenção tem sido voltada à
tributação e a possíveis alternativas para o governo arrecadar mais recursos. Esse post é
sobre
um aspecto importante
do
nosso
sistema
tributário que
parece
ter
sido ignorado nos últimos anos.
A tabela ao lado mostra uma situação incomum: um ranking relacionado à economia com
o Brasil na posição #177 (dentre 189 países) e na companhia de países muito pobres.
Incomum porque o Brasil é um país de renda média, está por volta da posição #75 na
classificação de países de acordo com a renda per capita.
Que ranking é esse? O Banco Mundial classifica os países de acordo com a facilidade de se
fazer negócio, a partir de 10 subclassificações, tais como a facilidade para abrir empresas,
conseguir crédito, importar e exportar.

O resultado desse estudo é disponibilizado no site doingbusiness.org.
A tabela ao lado é a rabeira da lista dos 189 países de acordo com o quesito “pagar
impostos” (paying taxes).
Note que os países nessa tabela não são os que mais arrecadam impostos. Os
escandinavos pagam muito em impostos, mas estão todos no topo da lista (a Dinamarca
é #12, Noruega é #15, Finlândia é #21 e Suécia é #35).
Esse ranking busca medir a dificuldade de pagar impostos para as empresas, o custo, o
tempo gasto. Considera, por exemplo, que quando uma pequena empresa brasileira de
serviços emite uma nota, ela paga IR, CSLL, PIS, COFINS e ISS e que cada um desses
impostos tem suas próprias regras com relação a quanto deve ser retido na fonte por
quem comprou o serviço, quando se recebe esse crédito, etc.
Entender as leis e suas modificações, prestar contas, pagar esses impostos, tudo isso
impõe custos às empresas: gasta-se tempo e energia, é preciso contratar os serviços de
um contador ou até contratar funcionários apenas para essas funções.
Essas complicações são custosas e não geram benefício algum.
Sob o ponto de vista da sociedade, esses custos podem ser vistos como um outro imposto
que as empresas precisam pagar, mas que ninguém recebe, não vai aos cofres do
governo.
Claro, tamanha burocracia gera empregos para contadores e despachantes, mas isso não
é uma coisa boa.
Quebrar todos os tratores faria com que fossem necessárias muito mais pessoas
trabalhando na agricultura para produzir uma mesma quantidade de alimentos — ou seja,
geraria empregos — mas ninguém acha que isso é uma boa ideia.
Os contadores que passam seus dias na divertida tarefa de explicar a seus clientes as
regras sobre o Cofins poderiam estar identificando oportunidades lucrativas de negócios.
Ao invés de recomendar emitir notas fiscais no início do mês, eles poderiam estar
recomendando o investimento em boas empresas.
Sob o ponto de vista da sociedade, um sistema que torna desnecessariamente custoso
pagar impostos nos faz gastar recursos (o tempo e esforço de profissionais que poderiam
estar se dedicando a atividades produtivas) com atividades que não aumentam a
produção do país como um todo e, portanto, não aumentam a renda total dos brasileiros.
Muito tem se discutido sobre o ajuste fiscal e possíveis aumentos de impostos, mas a
tributação engloba muitos outros aspectos além da quantidade de dinheiro que se
pretende arrecadar.
Um desses aspectos eu discuti em post recente sobre o “imposto da gasolina”: alguns
impostos são mais nocivos que outros para a sociedade como um todo.
Outro aspecto importante é o custo que a burocracia impõe às empresas que produzem e
geram renda, um custo que pode ser visto como um imposto que nós pagamos, mas que
não chega aos cofres de nenhum governo.
(Bernardo Guimarães é professor de economia da FGV).

Veja dicas para investir após Brasil perder selo de bom pagador
14/09/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo

A perda do grau de investimento, atestado de que o Brasil é bom pagador, faz com que as
aplicações em renda fixa se tornem ainda mais atraentes diante das incertezas em relação
ao desempenho das empresas na Bolsa.
A principal consequência do corte da nota de crédito por uma das agências de
classificação de risco, a Standard & Poor's, é a fuga de investidores internacionais,
temerosos com a situação do país. Os que ficam exigem retornos maiores para
compensar o risco.
Os títulos públicos são, assim, os primeiros afetados. Os papéis antigos passaram a ser
negociados por valores mais baixos. Por outro lado, há oportunidades para novas
aplicações (leia mais na A15).
Boa parte dos fundos usa como referência para manter o dinheiro aplicado a classificação
como grau de investimento em pelo menos duas agências.
Até agora só a S&P tirou o selo de bom pagador do país. Mas, prevendo que a decisão
deve ser seguida por outra agência —o Brasil ainda está no patamar mais elevado na
Moody's e na Fitch—, já há mais cautela entre os investidores.
Quem tem outros títulos de renda fixa —como CDB e LCI— pode ser beneficiado caso o
Banco Central eleve os juros. A principal referência dessas aplicações é o CDI [taxa de
empréstimos entre bancos], que segue a taxa básica de juros, a Selic.
Taxa básica de juros (Selic)
Com a perda do grau de investimento e a saída de investidores, o dólar pode subir,
pressionando a inflação. Se isso ocorrer, o BC pode optar por elevar a taxa, apesar de ter
indicado recentemente que pretende mantê-la em 14,25% ao ano.
Os investimentos em ações seguem desafiadores. Com o rebaixamento, o crédito tende a
encarecer e as empresas terão mais dificuldade para crescer.
Há ainda o risco de que a saída de estrangeiros deprecie o valor dos papéis.
Apesar da perspectiva ruim, quem tem ações precisa ter cautela. "Se entrou há um mês,
pode ser vantajoso ter uma perda temporária e aproveitar o bom momento dos juros
[investindo em renda fixa]", diz Eduardo Velho, economista-chefe da INVX Global
Partners.
Se comprou por preços muito mais altos, porém, o prejuízo será grande e o aconselhável
é manter o dinheiro aplicado na Bolsa.
Analistas dizem que é importante ainda ficar atento a oportunidades."As boas opções
precisam ser garimpadas.
Algumas empresas se beneficiam do dólar alto, como as de papel e celulose", diz Bruno
Carvalho, da corretora Guide Investimentos.

INVESTIMENTOS
Abaixo, saiba quais investimentos podem sentir o efeito da mudança do status de crédito
do Brasil:
TÍTULOS PÚBLICOS (efeito direto)
> Com a alta dos juros, a maior parte das aplicações antigas perdeu valor. Mas surgiu
oportunidade para maior rentabilidade de novos investimentos
OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDA FIXA (efeito indireto)
> Essas aplicações são remuneradas com base no CDI, que acompanha a taxa básica de
juros do país, que pode ser elevada para atrair novos investidores
DÓLAR (efeito incerto)
> Uma fuga de capital é esperada, mas analistas argumentam que a desvalorização já foi
intensa e, por isso, é incerto quanto o dólar ainda irá subir daqui para frente
BOLSA DE VALORES (efeito parcial)
> Ao rebaixamento do país seguiram-se cortes nas notas de empresas. A perda do grau
de investimento também restringirá o crédito para as companhias, que terão dificuldade
para melhorar resultados
Saída da crise pelos pequenos negócios
14/09/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo
Dois mil e quinze é um ano de ajustes e é de interesse de todos encontrar alternativas
para que a economia volte a crescer. Em especial, essa é a busca diária de milhões de
empreendedores. Atualmente são mais de 10 milhões de pequenos negócios no Brasil.
Juntos, eles representam 27% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.
Enquanto a maioria das pessoas imagina que a solução para a crise só é possível pela
macroeconomia, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
acredita que há uma saída aproveitando a força das micro e pequenas empresas.
Cruzar os braços não é opção para quem empreende. Esses brasileiros dependem de
gerar faturamento todos os dias nas suas lojas, restaurantes, sites, salões de beleza.
Todos eles sabem que não se deve esperar mudanças apenas dos governos –é preciso
agir.
Com essa convicção, lançamos o Movimento Compre do Pequeno Negócio, com dois
objetivos: 1) mostrar ao empresário que essa é a hora para melhorar sua empresa; e 2)
mostrar ao consumidor que a sua decisão de compra fortalece a economia nacional. Será
que o consumidor sabe disso?
Ao fazer essa escolha, o consumidor ajuda a gerar empregos: mais da metade dos
brasileiros com carteira assinada –17 milhões de pessoas– estão nos pequenos negócios.
Mesmo nesse ano, quando gerar empregos se tornou um desafio, o saldo é positivo.
No primeiro semestre do ano, foram 116,5 mil novas vagas nos mercadinhos, cafeterias,
pet-shops e outros estabelecimentos de comércio e serviço. Nas médias e grandes
empresas, houve 476 mil demissões. Não há como prever se as micro e pequenas vão
continuar nesse ritmo, mas levar o consumidor até elas com certeza contribui para isso.
Mas se a motivação do consumidor for menos o mercado de trabalho e mais a sua
conveniência, há outra razão para privilegiar os pequenos negócios: eles estão perto da
sua casa ou do trabalho.
Deslocamento é um problema em todas as grandes cidades do país, sem contar os custos
com estacionamento, combustível etc. Comprar da vizinhança traz facilidade e, mesmo

que o cliente não tenha preocupação com o desenvolvimento local, ele também ajuda a
fazer o dinheiro circular no seu próprio bairro, na sua cidade.
Nesse momento em que o consumidor está mais seletivo com o que compra e de quem
compra, as pequenas também precisam investir em gestão eficiente, atendimento melhor
e preços adequados. Por serem menores, elas têm mais flexibilidade para se adaptar às
novas demandas e fidelizar os clientes.
Há bons exemplos em negócios tradicionais –como padarias que avisam os clientes pelas
redes sociais quando o pão sai do forno– ou em negócios que até pouco tempo atrás não
existiam, como os aplicativos para chamar táxi. Inovações decisivas no dia a dia porque
atraem clientes e aumentam o faturamento das empresas.
Claro que todo dia é dia de comprar em pequenos negócios, mas, assim como há datas
para homenagear pais, mães e namorados, o Movimento Compre do Pequeno Negócio
terá seu marco em 5 de outubro. É o Dia da Micro e Pequena Empresa, mas pouca gente
sabe.
Queremos transformá-lo em um dia em que as pessoas saiam de casa com o objetivo de
comprar em um pequeno negócio. E, obviamente, sem nenhuma contraposição às médias
e às grandes, até porque as pequenas também são suas clientes e fornecedoras.
A mobilização já começou no sitecompredopequeno.com.br e nas redes sociais
(#compredopequeno). Colocamos a bola em jogo, agora é com a sociedade. A intenção é
perder o controle desse movimento, porque ele não é do Sebrae, é para ser abraçado
pelos empresários e consumidores. Afinal, todos nós fazemos a roda da economia girar.
(LUIZ BARRETTO, 53, é presidente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae Nacional )
Participação da indústria no PIB encolhe e setor culpa o governo
14/09/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo

Reflexo da recessão econômica, a participação da indústria de transformação na economia
deve encolher ainda mais neste ano.
Previsão da CNI (Confederação Nacional da Indústria) feita para a Folha aponta que o
setor mais nobre da indústria, o da manufatura, vai fechar 2015 representando apenas
9% do PIB (Produto Interno Bruto), depois de encerrar o ano passado com uma fatia de
10,9%.
O nível é o mais baixo registrado na série com metodologia comparável do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), que começa no ano 2000.
A CNI afirma, contudo, que os dados indicam que o país está retornando a patamares
pré-industrialização, do fim dos anos 1940.
O presidente da entidade, Robson Andrade, tem uma estimativa ainda mais pessimista
para os próximos anos.

"Infelizmente, nossa participação tende a cair para 8%", diz ele sobre o futuro da
indústria da transformação, de maior valor agregado e que produz, por exemplo, bens de
consumo duráveis e máquinas e equipamentos.
O ministro Armando Monteiro (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) classifica
a queda como "preocupante" por estar ocorrendo de forma "prematura".
PROTEGIDA, MAS EM QUEDA
Governo deu incentivos à indústria

2008 a 2010
- Desoneração de IPI sobre automóveis
2011
- Prorrogação do IPI a setores como caminhões
- Ampliação de empresas que podem aderir ao Simples Nacional
- Redução do prazo de devolução de créditos de PIS/Cofins
2012
- IPI próximo de zero para carros populares
- Desoneração da folha de salários para vários setores
2013
- Desoneração de produtos da cesta básica
- Prorrogação da desoneração de IPI sobre automóveis, móveis e produtos da linha
branca
- Redução de PIS/Cofins para indústria química
2014
- Ampliação da desoneração da folha de pagamento de salários
- Prorrogação do IPI sobre automóveis e móveis
- Ampliação do Simples Nacional
- Prorrogação da alíquota zero de PIS/Cofins sobre a venda de bens de informática
Ele lembra que essa redução é normal em economias mais maduras, mas não nas de
países de renda média, como a brasileira. Mesmo assim, destaca, nos Estados Unidos a
participação está acima da do Brasil, na faixa de 13% a 15% do PIB norte-americano.
Armando Monteiro diz que a queda acentuada em 2015 é justificada por "estarmos num
ano atípico, de forte retração do crédito, afetando indústrias importantes, como a
automotiva e a de bens de consumo duráveis".
Ele destaca que, diante do cenário de incerteza na economia, o consumidor está adiando
a troca do carro, da geladeira e do televisor.
O ministro espera, porém, uma recuperação do setor por causa do dólar mais
competitivo.
"A indústria voltada para exportação está melhorando, o que vai ajudar a recuperar o
setor da manufatura", aponta.

Em sua opinião, o dólar mais valorizado, diante do novo cenário mundial de fim do ciclo
das commodities, veio para ficar e vai ajudar a indústria nacional a substituir produtos
que até pouco tempo estavam sendo importados.
CULPA DO GOVERNO
Além da recessão econômica, o presidente da CNI avalia que o governo tem sua parte de
responsabilidade pelo encolhimento da indústria de transformação, que chegou a ter uma
participação de quase 18% do PIB brasileiro em 2004, mas desde então veio caindo a
cada ano.
"O governo falhou nas reformas que dariam mais competitividade à indústria, setor mais
exposto à competição externa. Não fez a reforma tributária, a trabalhista, não criou
regras para dar segurança jurídica", diz ele.
O resultado, segundo Andrade, é que a indústria brasileira de transformação é "pequena,
de baixa tecnologia e de pouco investimento". Para ele, esse processo de
desindustrialização "não deve ser revertido no curto prazo", citando, por exemplo, que a
siderurgia trabalha com cerca de 60% de capacidade ociosa.
Assim como o ministro, o presidente da CNI diz acreditar que a esperança está no
mercado externo. "A indústria automotiva, que havia reduzido sua exportação, deve em
breve voltar a exportar cerca de 20% de sua produção, o que vai ajudar o setor a se
recuperar."
Agrale Marruá cresce, muda perfil e parte de R$ 170,9 mil
14/09/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo

Nascido com jeito de jipe dez anos atrás, o Agrale Marruá tinha como principal cliente o
Exército brasileiro, que consumiu 3.500 das 4.000 unidades produzidas do primeiro
modelo.
Nesta segunda geração, o utilitário ficou mais alto (1,97 m), mais largo (2,52 m), ganhou
cabine dupla e agora é classificado como caminhão.
Produzido sob encomenda, tem diversas personalizações para cada tipo de uso. A versão
AM200 pode ser escolhida nas configurações cabine simples sem caçamba (a partir de R$
170,9 mil) ou cabine dupla com caçamba -que carrega até 1,7 tonelada-, por R$ 197,5
mil.
Há também o AM300, com maior capacidade (pode transportar até 3,1 toneladas), só
fornecido com cabine simples por R$ 180 mil.
O Marruá é o oposto de um SUV moderno. Enquanto o asfalto é o melhor habitat para um
utilitário de luxo, o Agrale é feito para o trabalho pesado fora-de-estrada.
É em trilhas no meio do mato que a picape impressiona pela sua capacidade de sair de
atoleiros, vencer barrancos e arrastar troncos.
Sua robustez é desconhecida do público, mas valorizada por empresas que lidam com
situações extremas. Segundo a Agrale, um exemplar de primeira geração foi montado
dentro de uma mina, a mais de um quilômetro abaixo da superfície.

Lá trabalha há vários anos, inclusive com sua manutenção sendo executada embaixo da
terra. Não é possível transportá-lo de volta.
NÃO MAIS QUE 100 KM/H
No asfalto, onde seu motor turbodiesel de 150 cv o leva a, no máximo, 100 km/h, o
Marruá ficou mais "civilizado" do que a primeira versão, além de ter maior conforto.
O modelo ganhou equipamentos considerados de "luxo" para um veículo feito para o
trabalho pesado. Freios ABS são de série, e a versão mais luxuosa traz GPS e câmera de
ré.
Quase autônomo, Volvo XC90 pode fazer curvas sem a intervenção do motorista
14/09/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo

Em um mundo em que os carros são renovados a cada seis anos, a mudança do Volvo
XC90 demorou uma eternidade. Nada menos que 12 anos separam a primeira da segunda
geração, que estreia custando entre R$ 319 mil (versão Momentum) e R$ 363 mil
(Inscription).
O XC90 inaugura uma nova era na empresa, a começar pela plataforma modular. "Made
By Sweden" (feito pela Suécia) será o slogan para diferenciar a marca da concorrência,
com direito a uma plaquinha com a bandeira sueca na traseira dos carros vendidos no
Brasil.
Há apenas oito botões no console, enquanto os concorrentes têm, em média, 50 teclas.
Quase tudo se concentra no sistema multimídia Sensus, com tela de nove polegadas.
Outra inovação do XC90 é o sistema de condução semi-autônoma. Sensores e câmeras
monitoram as faixas das vias e o veículo à frente, controlando automaticamente a
aceleração, a frenagem e até a movimentação do volante em curvas leves, numa
velocidade de até 50 km/h.
O modelo também monitora possíveis obstáculos como outros carros, pedestres e
ciclistas, freando sozinho caso necessário.
A escolha do motor 2.0 surpreende. Para dar conta dos 2.125 kg desse Volvo, ele concilia
compressor (para baixas rotações) e turbo, gerando notáveis 320 cv e muito torque.
Ambas as versões vêm com quatro modos de condução, mas apenas a Inscription traz
suspensão com molas a ar.
A boa notícia é que o XC90 está apenas começando a renovação da linha. "Em quatro
anos, ele será o modelo mais 'antigo' da marca", antecipa o presidente Luis Resende.

SKF abre fábrica da Kaydon em São Paulo
14/09/2015 - Fonte: Usinagem Brasil

A SKF inaugurou na última quinta-feira (10 de setembro) sua mais nova unidade fabril no
Brasil. Trata-se da fábrica de rolamentos especiais da Kaydon, empresa adquirida pelo
grupo sueco em 2013. Instalada em Cajamar (SP), ao lado da sede da SKF, em área de
6,6 mil m², recebeu investimento de US$ 22 milhões e empregará 150 pessoas.
Presente ao evento, o CEO global da SKF, Alrik Danielson, destacou o fato de a
inauguração coincidir com as comemorações pelos 100 anos de presença da SKF no
Brasil. “A inauguração da nova fábrica e a celebração pela significativa data é um
momento para reafirmarmos nosso compromisso com o Brasil”, disse.
A Kaydon Corporation produz coroas de orientação, rolamentos de seção fina, rolamentos
bipartidos, anéis e vedações customizadas e produtos de controle de velocidade como
amortecedores, molas a gás e produtos de isolamento de vibração.
Estes produtos são utilizados por clientes dos setores aeroespacial, de energia eólica,
defesa, médico-hospitalar, manuseio de materiais e máquinas-ferramenta. A unidade de
Cajamar irá produzir rolamentos especiais para turbinas eólicas, tendo a GE como
principal compradora.
“A posição de liderança da Kaydon no mercado de energia renovável na América do Norte,
juntamente com a presença mundial da SKF e o investimento no Brasil, cria um dos
portfólios e ofertas de serviços mais completos à disposição atualmente”, afirmou o CEO
da SKF.
De acordo com a empresa, o momento é propício para a inauguração da nova fábrica.
Isso porque, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a participação da energia
eólica na matriz brasileira deve continuar em uma trajetória de forte crescimento.
A capacidade eólica instalada no Brasil pode alcançar 7.904 MW até o final de 2015, uma
expansão de 62% em comparação ao ano anterior. Este cenário irá gerar maior demanda
por peças e equipamentos para acompanhar a expansão do setor. A partir de 2017, para
contar com financiamento do BNDES, os projetos de energia eólica terão de ter 70% de
conteúdo nacional.
Crescimento econômico da China perde força em agosto
14/09/2015 - Fonte: Época Negócios
O crescimento do investimento e da produção industrial da China ficou aquém do
esperado em agosto, apontando para arrefecimento adicional na segunda maior economia
do mundo, que provavelmente exigirá do governo implantação de mais medidas de
estímulos.
Os dados vieram na esteira de fracas leituras de comércio e de inflação, aumentando as
chances de o crescimento econômico no terceiro trimestre vir abaixo de 7% pela primeira
vez desde que a crise global.

"O ritmo de abrandamento do investimento em capital fixo é relativamente rápido,
enquanto o setor fabril permanece lento", disse o economista sênior do Commerzbank
AG, em Cingapura, Zhou Hao, acrescentando que espera que o crescimento deve
mergulhar abaixo de 7% no trimestre de julho a setembro.
Alguns economistas acreditam que o crescimento atual já é muito mais fraco do que os
dados oficiais. O crescimento do investimento em capital fixo da China, um dos motores
fundamentais da economia, abrandou para 10,9% nos primeiros oito meses de 2015, o
ritmo mais fraco em quase 15 anos, informou neste domingo a Agência Nacional de
Estatísticas.
Analistas consultados pela Reuters previam aumento de 11,1%, em comparação com
11,2% entre janeiro e julho. A produção industrial também foi mais fraca do que o
esperado, subindo 6,1 por cento em agosto sobre o ano anterior. Mercados esperavam
aumento de 6,4%, em comparação com 6% em julho.
Os temores de desaceleração econômica global por conta do desempenho da China têm
elevado os temores nos mercados globais nas últimas semanas, levando a especulações
de que o Federal Reserve, banco central norte-americano, pode adiar a elevação da taxa
de juro. Em agosto, as vendas no varejo da China cresceram 10,8% sobre um ano antes,
um pouco acima da expectativa de expansão de 10,5%.
Baosteel vai manter preços de aço em outubro, reduz laminados a quente para
veículos
14/09/2015 - Fonte: Reuters
O grupo siderúrgico chinês Baosteel vai manter os preços de seus principais produtos para
entrega em outubro, informou a companhia líder do setor na China nesta segunda-feira.
Os movimentos de preços da companhia normalmente são acompanhados pela indústria
como um todo e sua decisão de manter os preços indica que a demanda continuará
relativamente fraca no próximo mês, apesar da alta sazonal da atividade da construção
civil no período.
A Baosteel também decidiu cortar os preços de produtos laminados a quente usados em
veículos em 100 iuans (15,71 dólares) a tonelada para entrega em outubro. Outros
produtos tiveram preços reduzidos em até 200 iuans por tonelada.
Como resultado de um grande excesso de capacidade produtiva e demanda em baixa, os
preços de aço na China têm estado sob pressão este ano, com o índice composto da
Associação de Ferro e Aço da China (Cisa) em baixa de cerca de 30 por cento em relação
ao patamar de quando foi lançado em 1994.
Economistas elevam projeção de inflação para 2016 e pioram cenários de PIB e
dólar
14/09/2015 - Fonte: Reuters
Economistas de instituições financeiras deixaram inalteradas as estimativas para a taxa
básica de juros no final deste ano e no próximo, mas pioraram a projeção de inflação para
2016 e as perspectivas sobre a economia e o dólar, dias depois da agência de
classificação de risco Standard & Poor's rebaixar o rating do Brasil.
Pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira mostrou que a estimativa
para a alta do IPCA para 2016 agora é de avanço de 5,64 por cento, contra 5,58 por
cento na semana anterior, sexta piora seguida e afastando-se ainda mais da meta de 4,5
por cento, que tem tolerância de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Para este
ano, a projeção caiu em 0,01 ponto percentual, a 9,28 por cento.

A inflação ao consumidor no Brasil desacelerou com força em agosto, para 0,22 por cento,
mas manteve-se acima de 9,5 por cento em 12 meses, no momento em que crescem os
riscos associados ao dólar.
No Focus, tanto a projeção para 2015 quanto para 2016 do dólar subiram em 10
centavos, respectivamente para 3,70 e 3,80 reais.
O próprio BC detectou recente aumento de riscos que têm afetado os preços dos ativos,
reforçando a mensagem sobre a necessidade de uma postura vigilante em meio ao
período de ajustes na economia, abrindo o caminho para subir os juros básicos.
O Focus desta última semana foi fechado dois dias depois de a agência de classificação de
risco Standard & Poor's anunciar, na quarta-feira, o corte da nota do Brasil, tirando do
país o selo de grau de investimento.
No levantamento, foram mantidas as expectativas para a taxa básica de juros Selic, de
14,25 por cento ao final deste ano e de 12,00 por cento no fim de 2016.
Os analistas consultados também pioraram suas projeções para a economia, vendo agora
contração em 2015 de 2,55 por cento, contra 2,44 por cento na pesquisa anterior. Para
2016 a previsão de retração do Produto Interno Bruto (PIB) agora é de 0,60 por cento,
sobre 0,50 por cento.
Veja abaixo os dados sobre a expectativa do mercado, pela mediana das projeções:












2015 2016
Indicador Anterior Atual Anterior Atual
.IPCA 9,29% 9,28% 5,58% 5,64%
.Dólar (fim do ano) R$3,60 R$3,70 R$3,70 R$3,80
.Selic (fim do ano) 14,25% 14,25% 12,00% 12,00%
.Dívida líquida/PIB 36,15% 36,20% 38,90% 39,10%
.PIB (crescimento) -2,44% -2,55% -0,50% -0,60%
.Indústria (crescimento) -6,00% -6,20% 0,72% 0,50%
.Conta corrente (US$ bi) -74,55 -73,50 -65,00 -65,00
.Balança (US$ bi) 8,90 10,00 20,00 20,00
.IED (US$ bi) 65,00 65,00 63,95 64,90
.Preços administrados 15,20% 15,20% 5,88% 5,88%
Produção industrial da zona do euro em julho fica acima do esperado
14/09/2015 - Fonte: Reuters
A produção industrial da zona do euro foi mais forte do que o esperado em julho, subindo
graças a um volume maior de energia, bens de consumo duráveis e de capital, mostraram
nesta segunda-feira dados da agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.
A produção industrial nos 19 países que compartilham o euro avançou 0,6 por cento na
comparação com o mês anterior, chegando a um ganho de 1,9 por cento na base anual.
Economistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 0,3 por cento na
comparação mensal e de 0,6 por cento na anual.
Os números de julho foram impulsionados principalmente pelo aumento mensal de 3 por
cento na produção de energia, alta de 1,4 por cento em bens de capital e de 1,3 por cento
na produção de bens de consumo duráveis.

Quimatic Tapmatic apresenta ao mercado sua linha de fluidos de usinagem
ecológicos
14/09/2015 - Fonte: CIMM
A fabricante de especialidades químicas Quimatic Tapmatic apresenta ao mercado sua
linha de fluidos de usinagem ecológicos, especialmente desenvolvida para contribuir com
a segurança e aumento de produtividade nas indústrias.
Formulados com lubrificantes sintéticos de última geração, os fluidos de corte
sustentáveis da marca são livres de solventes tóxicos e metais pesados. Desta forma,
atendem às rigorosas exigências dos sistemas de gerenciamento SMS (Segurança, Meio
Ambiente e Saúde) e das certificações ISO 14000 e ISO 18000.
“No competitivo mercado globalizado, tornou-se imprescindível disponibilizar soluções
capazes de contribuir com a segurança, crescimento econômico e responsabilidade
ambiental das indústrias”, enfatiza Walter Strebinger, diretor da Quimatic Tapmatic.
“Com base neste compromisso, ampliamos ao longo dos anos nossa linha de fluidos
sustentáveis para corte de metais ferrosos, aço inox, metais amarelos, alumínio e suas
ligas.”
A linha é composta pelos seguintes produtos: Fluido de Corte Base d'água Aquatic; Fluido
de Corte para todos os metais Quimatic 1 Ecológico; Fluido de Corte para Alumínio
Quimatic 2 Ecológico; Fluido de Corte para Metais de Elevada Dureza Super Fluido
Quimatic 3; Fluido de Corte para Aplicação por Nebulização pela técnica MQL Quimatic
Jet; e Fluido para Serrar e Usinar Alumínio.
De acordo com o executivo, os fluidos de corte sustentáveis da Quimatic Tapmatic
proporcionam um processo de usinagem mais limpo, rápido, sem engripamento ou
emplastamento.
Ao controlar melhor a temperatura das ferramentas de corte, os produtos contribuem
para maior vida útil das máquinas, melhor acabamento das peças, ao mesmo tempo em
que evitam o retrabalho e o desperdício de materiais. A formulação ecologicamente
correta ainda reduz o impacto ambiental de poluentes na natureza.
Amigáveis aos usuários, os fluidos sustentáveis da Quimatic Tapmatic destacam-se por
possuir odor leve e baixa taxa de formação de névoa. Desta maneira, não irritam a pele
do operador e vários dos produtos da linha podem ser usados em sistemas de nebulização
pela técnica MQL, de mínima quantidade de lubrificante.
Abaixo uma breve descrição da linha de produtos:








Fluido de Corte base d'água Aquatic: Desenvolvido para usinagem de metais
ferrosos e aço inox. Ideal para usinagem onde não é permitido o uso de produtos
contendo solventes orgânicos.
Fluido de Corte Quimatic 1 Ecológico: Indicado para usinagem de todos os metais
ferrosos e suas ligas, aço inox e metais amarelos, melhorando a execução de diversas
operações.
Fluido de Corte para Alumínio Quimatic 2 Ecológico: Desenvolvido para
proporcionar um processo de usinagem limpa e mais rápida, sem engripamento e
emplastamento em alumínio e suas ligas, zamac, magnésio, nylon, ebonite e plásticos.
Produto integral pronto para uso.
Fluido de Corte para metais de elevada dureza Super Fluido Quimatic 3: Para
operações que exigem fluido capaz de superar as dificuldades da usinagem pesada, como
rosqueamento, brochamento, mandrilhamento, repuxo, furação, entre outras operações
em metais de elevada dureza, como os aços W10, VK5, VK10, inox, titânio e demais ligas
especiais.





Fluido de corte para aplicação por nebulização Quimatic Jet: Fluido integral para
corte de todos os metais. Especialmente desenvolvido para dispositivos de aplicação por
névoa pela técnica MQL
Fluido para Serrar e Usinar Alumínio: Recomendado para serrar ou usinar peças em
alumínio e suas ligas, com um corte macio e suave. Oferece acabamento liso, sem
ranhuras nem rebarbas. Contém aditivo antinévoa.
Multilixo consolida parceria com a Tomra Sorting Recycling com aquisição de
separador ótico
14/09/2015 - Fonte: CIMM
A fábrica de reciclagem de resíduos comerciais e industriais de Guarulhos (SP) do grupo
Multilixo, já conta com um equipamento Autosort com capacidade para processar 3,5
toneladas de papel e plástico (recicláveis secos de escritórios) por hora. Esse
equipamento permitiu duplicar a capacidade de produção da fábrica, aumentar as vendas
e facilitar o trabalho dos operários.
Devido aos resultados bastante positivos, como acima foi referido, o grupo adquiriu,
recentemente, o segundo separador ótico Autosort, de forma a aumentar ainda mais a
capacidade de produção da fábrica.
A Multilixo, com uma experiência de 18 anos no setor da gestão de resíduos, é formada
por um grupo de empresas que desenvolvem projetos e sistemas de gestão nos campos
de logística integrada na coleta, transporte e gestão de todos os tipos de resíduos.
A Flacipel, uma das empresas do grupo, tem a sua fábrica de reciclagem de resíduos
comerciais, situada em Guarulhos, São Paulo.
Esta fábrica sofreu, recentemente, uma importante modernização no seu processo de
produção, graças à instalação de um primeiro e, agora, de um segundo separador ótico
Autosort da Tomra Sorting Recycling, permitindo que se passasse de uma separação de
plásticos e papel totalmente manual, a cargo de 60 pessoas em 3 esteiras, para uma
separação semiautomatizada.
Com isso, a fábrica duplicou a sua produção obtendo, além de obter um produto de maior
qualidade.
O novo Autosort foi instalado na linha 2D, soprando a fração de papel branco, separando
plásticos, cartão e papel de cor. O equipamento tem uma capacidade de processamento
de 3,5 toneladas de material por hora e permitiu um aumento da produção de 27 a 35
fardos de material por dia.
Foi a própria empresa que solicitou os serviços da Tomra quando tomou conhecimento da
sua aplicação no tratamento de resíduos comerciais e industriais. Silvio Urias Pereira,
proprietário da fábrica manifestou a sua satisfação com os resultados:
“O equipamento superou as minhas expetativas, de fato o meu objetivo atual é adquirir
mais equipamentos de vanguarda para a separação de resíduos. A qualidade do produto é
excelente e com esta tecnologia a capacidade de produção aumentou 100%".
Tal como em outras ocasiões, a Tomra ofereceu todo o seu apoio, tanto técnico como de
formação, para facilitar a adaptação dos operários à linha de seleção semiautomatizada.
Algo que se produziu rapidamente, já que atualmente estão totalmente familiarizados
com o processo.
"A adaptação ao seu manuseio foi simples, a máquina foi integrada com toda a facilidade
na linha e melhoraram-se as condições de trabalho. Além disso, a sua manutenção é
simples e não implica nenhum problema, apenas é necessário cumprir o plano
estabelecido", afirmou Silvio.

"Estamos muito satisfeitos com a mudança. A fração de papel branco é muito boa, além
disso aumentou-se a recuperação de película plástica, um material de alto valor
acrescentado. Em ambos os casos, as vendas aumentaram significativamente. E até ao
momento não houve nenhuma redução de mão-de-obra, apenas se melhorou a qualidade
do produto e a produção", concluiu Silvio.
Sabó investirá US$ 15 milhões em Mogi Mirim
14/09/2015 - Fonte: Automotive Business

Após receber investimentos de US$ 15 milhões entre 2013 e 2015 que elevaram a
produtividade ao nível dos melhores padrões internacionais, a fábrica da Sabó em Mogi
Mirim (SP), inaugurada há 10 anos para produzir retentores para motor e câmbio, vai
receber novo aporte do mesmo valor até 2018 para ampliar capacidade e seguir
aumentando sua competitividade.
Graças a decisões como essa a empresa vem conseguindo atravessar o momento de
turbulência econômica com maior robustez, pois exportações e mercado de reposição
conseguem compensar a expressiva queda das vendas domésticas às montadoras.
“Claro que a crise nos afeta. Fizemos em 2014 o planejamento de 2015 com a projeção
de que a indústria iria produzir 3,4 milhões de veículos este ano, e deve ser quase 1
milhão a menos que isso”.
“Se não tivéssemos investido em produtos e processos para exportar, hoje a situação
seria bem mais difícil”, avalia Lourenço Oricchio Jr., diretor geral da Sabó Américas.
“Exportar não é fácil, não é do dia para noite, tem de ganhar confiança. A Sabó começou
a explorar o mercado externo em 1970”, completa.
A empresa é das poucas do setor brasileiro de autopeças que restaram com capital
nacional e que conseguiu se internacionalizar fazendo o caminho inverso, indo às compras
no exterior, com a aquisição da alemã Kako no fim dos anos 1980, que agregou ao grupo
três fábricas na Alemanha e uma na Áustria, e mais tarde na abrindo plantas na Hungria,
China e Estados Unidos – em 2014 o controle dessas operações foi vendido ao grupo
chinês ZhonDing e a Sabó permanece com 20% de participação. A unidade industrial da
Argentina, ainda sob controle da Sabó, foi comprada em 1992.
As exportações de juntas fabricadas em São Paulo e dos retentores de Mogi Mirim,
somadas às receitas das operações externas, representam mais de 60% do faturamento
anual, superior a R$ 1 bilhão.
No fornecimento direto às fábricas de veículos, metade da produção das duas plantas no
Brasil segue para o exterior, principalmente para General Motors e Ford nos Estados
Unidos, no Canadá, México e na França.
Com esse perfil bastante distinto da maioria das empresas brasileiras de autopeças, a
Sabó vem em 2015 conseguindo cumprir 100% do orçamento projetado. “Até 31 de
agosto o nosso EBTIDA (lucro antes de impostos, despesas/receitas financeiras e
depreciação de ativos) estava 7% acima do planejado”, destaca Oricchio.

ENXUGAMENTO COM PRODUTIVIDADE
“O diferencial é não depender de crises para fazer as transformações necessárias para
garantir a competitividade”, ressalta Ricardo Avila, diretor industrial da Sabó. Ele lembra
que a companhia passou por diversos enxugamentos nos últimos anos, com a redução
desde 2011 de 4,1 mil empregados para 1,6 mil atualmente.
Com a reestruturação já feita, Avila explica que até agora não houve necessidade de fazer
grandes cortes de pessoal mesmo com a queda da produção, e não são feitas
contratações desde o fim de 2013. Segundo o diretor, o ritmo em Mogi Mirim caiu pela
metade, de 210 mil para 112 mil peças/dia atualmente, mas a fábrica ainda opera 90%
em dois turnos e três em uma célula destinada só a exportação para um único cliente.
A planta está preparada para voltar a produzir 175 mil/dia sem nenhum novo funcionário,
e pode chegar a 320 mil/dia com a instalação do terceiro turno, quando for necessário.
A Sabó não parou de ganhar produtividade nos últimos anos, com grande automação de
linhas e melhoria de processos, que reduziram custos com refugos de matérias-primas e
peças acabadas, além de acelerar os tempos de produção.
“São coisas simples que dão resultado fantástico. Por exemplo, antes uma peça andava
140 a 150 metros dentro da fábrica para ser produzida, hoje isso passou a 35 metros”,
pontua Oricchio. “A ideia é continuar a acelerar nossos processos de competitividade com
os novos investimentos”, completa Avila.
Não faltam exemplos como esse na moderna fábrica de Mogi Mirim, a cerca de 200 km de
São Paulo, que em dezembro próximo completa uma década de operação. Avila explica
que 90% da área coberta de 14 mil m2 já foram ocupados por máquinas e pessoas, hoje
esse porcentual é de 60% e o número de funcionários caiu de 714 para pouco mais de
500.
Foram aposentadas 40 linhas de produção antigas e 15 novas foram instaladas. Existem
células altamente automatizadas: em uma delas apenas um funcionário dá conta de todo
o trabalho que antes exigia sete operadores, em outra essa queda foi de 14 para quatro.
Ciclos de máquinas injetoras de borracha que duravam 4 minutos foram reduzidos para
56 segundos, com a injeção ate 24 peças por vez.
Boa parte desses processos foi desenvolvida dentro de casa, por engenharia própria. No
passado a Sabó chegou a fabricar boa parte do maquinário que usava, mas vendeu a
operação para se concentrar no negócio principal.
Mesmo assim, cada máquina é comprada de fornecedores com o chamado kit Sabó,
desenhado sob a proteção de segredo industrial para as operações exclusivas da
empresa.
Também existe rígido controle de qualidade, com checagens constantes durante a
produção, incluindo câmeras de aferição integradas aos equipamentos que trazem a zero
o PPM (partes defeituosas por milhão). “Isso ajuda bastante nos resultados, pois não
temos gastos com refugo ou garantia”, lembra Oricchio.
Além dos investimentos em processos robustos, parte importante da estratégia comercial
e industrial foi investir na produção de componentes com grande conteúdo tecnológico e
alto valor agregado.
É o caso de retentores com vedação de termoplástido PTFE, produzida desde a matériaprima dentro da fábrica de Mogi Mirim, que recebem tratamento nanotecnológico para

permitir a adesão perfeita com elementos de metal e borracha da peça pronta – em
estado natural nada adere ao PTFE.
Outro exemplo é o retentor de borracha F-Red (sigla em inglês para redução de fricção)
desenvolvido durante cinco anos para a Cummins, que após rodar 500 mil milhas sem
apresentar vazamentos passa a equipar motores da fabricante em todo o mundo. “Poucas
empresas no mundo dominam esse tipo de tecnologia”, destaca Oricchio.
Também estão integrados às linhas de produção laboratórios de testes de materiais e de
durabilidade, capazes de simular condições de uso sob a reação de elementos químicos,
tensão mecânica, poeira, barro e temperaturas que vão de 180 a -40°C, pois as peças são
exportadas para diversos países.
MUDANÇA PARA MOGI
Na antiga fábrica de São Paulo da Sabó, que começou a operar nos anos 1950 no bairro
da Lapa em uma área de 70 mil m2, está concentrada em um dos quatro prédios da
planta a produção de juntas de metal com borracha, de onde são exportadas 6 milhões de
unidades por ano.
Outros dois prédios são usados para fazer e armazenar peças destinadas ao mercado de
reposição. No quarto está a unidade de produção que mangueiras, operação que este ano
foi vendida à italiana Reflex Allen, que passou a alugar o espaço.
A tendência, contudo, é que toda a produção seja transferida para Mogi Mirim nos
próximos anos. “Não existe ainda nenhuma pressão para isso acontecer, mas é um
caminho natural. É um espaço muito valorizado no meio da cidade, que deverá ser
vendido no futuro para um novo empreendimento imobiliário”, explica Oricchio.
Segundo o executivo, com as mudanças já feitas em Mogi Mirim, já existe espaço
suficiente dentro da área construída para abrigar toda a produção de juntas e retentores
destinada ao fornecimento direto às montadoras aqui e no exterior.
Mas para produzir peças de reposição será necessário construir um novo prédio, que já
tem espaço reservado dentro do terreno de 67 mil m2. “Estamos preparados para crescer
assim que isso for necessário”, resume o executivo.
BMW passa a montar S 1000 R em Manaus
14/09/2015 - Fonte: Automotive Business

A BMW passa a montar em Manaus (AM) o modelo S 1000 R. Com a produção local, o
preço sugerido passou de R$ 67,8 mil para R$ 53,9 mil, redução de 20,5%. A moto
nacionalizada mantém itens como assistente de troca de marchas, controle de tração
dinâmico (DTC), módulo de controle do motor, modo de pilotagem Pro, controle de
suspensão ativa (DDC), manoplas aquecidas, spoiler do motor e pisca-piscas com LEDs.
O motor de quatro cilindros em linha também é o mesmo e gera 160 cavalos. As cores
disponíveis são preta, branca e vermelha.

A BMW nacionaliza os modelos G 650 GS, F 800 GS, F 800 GS Adventure, R 1200 GS, R
1200 GS Adventure, F 800 R, S 1000 RR e agora a S 1000 R. A empresa de origem alemã
utiliza parte da estrutura da Dafra em Manaus.
Autopeças têm maior ociosidade desde 2010
14/09/2015 - Fonte: Automotive Business
A capacidade ociosa medida dentro das indústrias de autopeças atingiu 39,6% em julho, o
índice mais alto registrado desde que o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores (Sindipeças) adotou a metodologia de medição atual, no ano
de 2010. No acumulado de 2015 a capacidade ociosa supera em 4,35 pontos porcentuais
o índice de igual período do ano passado.
O faturamento do setor registrou queda de 12,6% no período de janeiro a julho ante os
mesmos meses de 2014. Os dados foram divulgados pelo Sindipeças a partir de pesquisa
mensal com 64 associadas que representam 29,1% do total faturamento.
Os negócios com montadoras recuaram 22,1%. Os intrassetoriais, entre fabricantes de
componentes, encolheram 21,4%. As exportações foram 15,9% menores no período. O
mercado de reposição recuou 5,2%.
A análise dos últimos 12 meses mostra que a participação das vendas a montadoras no
faturamento caiu de 67,1% para menos de 60%.
Já as exportações passaram de 14,4% para mais de 20% e o mercado de reposição
avançou de 15% para quase 18%.Ainda de acordo com os dados da entidade, o emprego
nacional de janeiro a julho de 2015 caiu 11,33% ante os mesmos sete meses de 2014.
Volvo traz linha 2016 do V40
14/09/2015 - Fonte: Automotive Business

A linha 2016 do Volvo V40 chega ao Brasil em duas novas versões, Kinetic e Momentum.
A primeira estreia o motor Drive-E T3 1.5 com 152 cavalos e a outra, o T4 2.0 com 190
cv. Os dois utilizam turbo e injeção direta de gasolina.
O Kinetic, carro de entrada, terá preço de R$ 99.950 em uma condição diferenciada de
faturamento, direto da importadora. Para o Momentum o valor sugerido é de R$ 132.950.
Os novos quatro-cilindros Drive-E substituem os antigos cinco-cilindros da gama V40 nas
versões Comfort e Dinamic, que deixam de ser vendidas. Segundo a Volvo, o T3 1.5 turbo
leva o V40 de zero a 100 km/h em 8,3 segundos.
A versão Momentum T4 2.0 turbo baixa esse tempo para 6,9 segundos. Os dois carros
vêm com sistema Start-Stop, que desliga o motor automaticamente em paradas de
trânsito, e o Eco+, que economiza até 5% de combustível quando acionada.
A função Eco+ monitora o desempenho do veículo em diversas situações e atua para

reduzir o consumo. Quando ativada, aprimora a ação do sistema Start-Stop, desligando o
motor antes da parada total do carro (em velocidades abaixo de 7 km/h), desacopla a
transmissão acima de 65 km/h em descidas e em momentos de velocidade constante.
A função também altera a faixa de rotação nas trocas de marcha e a atuação do
acelerador.
O V40 oferece de série desde o Kinetic sete airbags (incluindo um de joelho), sistema City
Safety de frenagem automática em situações de trânsito, controles de tração e
estabilidade, além do Volvo On Call, assistência 24 horas em caso de pane, pneu ou
acidente.
O carro tem também bancos de couro, ar-condicionado digital com duas zonas distintas
de temperatura e o sistema Sensus Connect, que permite encontrar música e informações
de qualquer lugar do mundo. O sistema de áudio oferece reprodutor de DVD e tela de
sete polegadas no painel.
A versão Momentum utiliza faróis direcionais de xênon e acabamento de alumínio na
moldura dos vidros, retrovisores com rebatimento elétrico e memória, sistema Keyless
para ligar o motor sem a necessidade de inserir a chave no painel, sensores de
estacionamento e de chuva, além de aletas para trocas de marcha no volante.
O painel de instrumentos o V40 Momentum é digital e permite a escolha de três temas
(esportivo, normal e econômico). O banco do motorista ganha regulagens elétricas e
memória.
Kia Picanto manual volta por R$ 39.990
14/09/2015 - Fonte: Automotive Business

A Kia volta a vender o Picanto com câmbio manual de cinco marchas. O carro tem preço
sugerido de R$ 39.990, motor 1.0 flex de três cilindros e até 80 cavalos, o mesmo
utilizado pelo Hyundai HB20, e traz vários itens de série.
A lista inclui ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, chave
canivete para travamento e abertura das portas a distância e iluminação no porta-malas.
Os vidros dianteiros têm acionamento elétrico.
O volante é ajustável em altura e revestido de couro, assim como a manopla do câmbio.
Outros bons itens são rádio CD/MP3 player com entradas auxiliar e USB, controles de som
no volante, limpador e desembaçador traseiro, além de abertura interna da tampa de
combustível. O ajuste dos retrovisores é manual. As rodas têm 14 polegadas e recebem
calotas.
O conjunto de itens torna o Picanto manual atraente diante de modelos nacionais com
motorização semelhante como Ford Ka e VW Up!. A negociação com a montadora sulcoreana permitiu trazer de volta essa opção por R$ 1 mil a mais do que custava quando
deixou de ser vendida, no fim 2013.
O carrinho tem garantia de cinco anos ou 100 mil quilômetros. A versão automática
mantém o preço sugerido de R$ 46,9 mil.

Mercado amplia para 2,55% previsão que queda do PIB em 2015
14/09/2015 - Fonte: Automotive Business
Na semana seguinte à retirada do Brasil do selo de bom pagador pela agência de
classificação de risco Standard & Poor's, estimativas de economistas ampliaram a previsão
de retração do PIB de 2,44% para 2,55% em 2015.
As informações fazem parte do boletim Focus, divulgado semanalmente com base em
pesquisa entre economistas feita pelo Banco Central.
Com isso, a previsão de queda do PIB teve alta de 0,54 ponto percentual em apenas
quatro semanas.
Nesse meio tempo, além da perda do grau de investimento, também foi divulgada a
queda de 1,9% do PIB no 2º trimestre, o que também contribuiu para o aumento do
pessimismo.
Para 2016, a expectativa é de retração de 0,60%, ante 0,50% há uma semana. Há um
mês, esperava-se retração de apenas 0,15%.
INFLAÇÃO, CÂMBIO E JUROS
A previsão da inflação oficial, medida pelo IPCA, também foi ajustada para baixo, para
9,28% no fechamento de 2015 frente 9,29% previstos na semana anterior.
Atualmente, o índice está em 9,53%.
Para 2016, o ajuste foi para 5,64% ante a previsão anterior, de que seria de 5,58%.
A taxa de câmbio para o fim de 2015 ficou em R$ 3,70, ante a previsão de R$ 3,60 na
semana anterior. Para 2016, a taxa ficou em R$ 3,80, ante previsão de R$ 3,70 na
semana anterior.
A taxa Selic foi mantida em 14,25% para o fechamento de 2015. Para 2016, foi mantida
em 12%.
BC da China abrirá mercado cambial doméstico a bancos centrais estrangeiros
14/09/2015 - Fonte: EM.com
O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) informou que permitirá que bancos
centrais estrangeiros negociem em seu mercado cambial doméstico, em linha com uma
promessa feita na semana passada pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, no Fórum
Econômico Mundial.
O PBoC também disse que dará aos bancos centrais globais acesso para que realizem
operações a termo, de opções e à vista no mercado interbancário chinês, segundo
comunicado em seu site.
O BC também afirmou que outros bancos centrais não precisarão separar reservas para
lidar com o risco de negociar com câmbio na China. Neste mês, o PBoC divulgou novas
regras, exigindo que os bancos que compram e vendem forwards cambiais denominados
em dólares para clientes depositem 20% de suas vendas como reservas.
O PBoC também disse no mesmo comunicado que as instituições financeiras do país
venderam mais moeda estrangeira que o banco central em agosto, devido principalmente
à ampla liquidez em moeda estrangeira no sistema bancário do país e à alta demanda por
moedas estrangeiras de empresas e indivíduos.

CNC prevê queda geral nas vendas
14/09/2015 - Fonte: EM.com
A Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê que as vendas no Natal registrem a
primeira queda desde 2004, quando a pesquisa foi iniciada. De acordo com o economista
da CNC, Fabio Bentz, o resultado negativo do Natal reflete na contratação de empregos
temporários para a data.
“Há uma desaceleração das vendas no Natal desde 2012, quando o crescimento foi de
8,1%, seguido pela alta de 5,1% em 2013 e de 2% em 2014. O resultado negativo das
vendas na data é certo este ano, e também consideramos a desaceleração para as vagas
temporárias, que, em 2012, tiveram alta de 4,3%, em 2013, avançaram 3,8%, e, no ano
passado, cresceram 1,8%, com geração de 146,3 mil postos de setembro a dezembro.”
De acordo com o economista da CNC, mesmo no pior dos natais, haverá geração de
empregos temporários, contudo, em menor contingente.
“O empresário fica cauteloso em investir em mão de obra, já que o investimento é alto,
considerando o salário e os encargos. A efetivação também deve ser menor que nos
outros anos, com, no máximo, 15%.” Fabio Bentz explica que todas as variáveis que
fazem o consumidor ir às compras com mais vontade estão ausentes este ano. “A inflação
ainda é alta.
Embora tenha apresentado um alívio este mês, ele demora a ser sentido pelo consumidor.
Essa inflação corrói a renda e a confiança do brasileiro, além das taxas de juros
exorbitantes.”
Saiba mais
O rebaixamento do grau de investimento do país pela Standard&Poors também influencia
o Natal dos brasileiros, com a piora do mercado cambial e o encarecimento do crédito em
breve.
Infelizmente, não há mais tempo para recuperar esse quadro e este será o Natal das
lembrancinhas, lembrando que, se o câmbio continuar subindo, a dataserá ainda mais
contaminada, principalmente em relação aos produtos importados”, destaca.
Embora as entidades do comércio local ainda não tenham números fechados sobre a
contratação de temporários no último trimestre, os economistas já avaliam a situação. De
acordo com a economista Ana Paula Bastos, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL-BH), “o cenário de desaceleração da atividade econômica e a retração das
vendas no comércio refletem em uma contratação de temporários bem menor que a do
ano passado.”
“Infelizmente, neste ano, nem as datas comemorativas fortes conseguiram melhorar os
resultados do comércio. Acredito que não haverá aumento de pessoal por parte dos
lojistas, já que a mão de obra existente deve suprir a demanda do fim de ano. Os lojistas
devem se preocupar mais em capacitar os funcionários atuais do que em investir em
grandes contratações temporárias”, orienta.
Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas
Gerais (Fecomércio-MG) revela que o empresariado de BH espera um segundo semestre
melhor que o primeiro para o comércio varejista.
“No entanto, a base comparativa do primeiro semestre é muito baixa, com um movimento
fraco nas lojas. E, com o desaquecimento do mercado de trabalho, acredito que o
empresariado fique limitado quanto à expansão do quadro de funcionários, principalmente
considerando o aumento de custos e a baixa receita do momento. Mas acredito que o

consumidor vá presentear, sim, no fim de ano, devido ao apelo emocional das datas,
mesmo que o tíquete médio seja menor.”
Mineradores aguardam há seis anos a votação em Brasília do marco regulatório
do setor
14/09/2015 - Fonte: EM.com
Um dos maiores desafios para a mineração no Brasil será enfrentado bem longe das
minas produtoras de minério ou do trajeto percorrido até os portos de exportação.
As discussões sobre mudanças das regras no setor mineral se arrastam há anos no
Congresso Nacional, em Brasília, e ainda não estão perto de ser resolvidas.
As indefinições sobre alterações na legislação são apontadas por empresários e entidades
do setor como obstáculo para o planejamento de novos investimentos.
Em um mercado internacional bilionário de forte competitividade, quanto mais claras
forem as regras, melhores serão os planos e avanços do setor no futuro.
Para o presidente da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral
Brasileira (Adimb), Marcos André Gonçalves, o maior desafio no debate sobre as novas
regras para o setor é criar condições para o empreendedorismo na área, que exige um
risco alto para investimentos.
“As questões do novo marco vêm se arrastando desde 2009 e muito pouco se avançou
até agora. A indústria busca jazidas gigantes em um mercado mundial muito acirrado. O
Brasil tem uma força significativa, mas precisamos de um ambiente saudável, com
estabilidade de regras, para garantir novos investimentos”, aponta Gonçalves.
Ele ressalta a importância de se aprimorarem os órgãos públicos que gerenciam o setor e
aponta que o atual Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) não tem
conseguido atender a demanda que vem do setor privado.
“Já está bem claro que o DNPM precisa ser melhorado, mas o maior problema do órgão é
a falta de recursos para seu funcionamento. Será que criar uma agência vai resolver a
falta de verbas?”, questiona Gonçalves.
Segundo o deputado Gabriel Guimarães (PT), presidente da comissão especial que discute
o novo marco na Câmara dos Deputados, o cronograma aprovado em agosto prevê que
até o fim deste mês o projeto seja finalizado na comissão e fique pronto para ser votado
no plenário da Casa.
O próximo passo, no entanto, promete ser mais complicado, uma vez que será preciso um
acordo entre vários setores envolvidos na mineração para que ele seja votado.
O parlamentar participa da Exposibram nesta semana em painel que discutirá os avanços
da proposta do novo marco.
“Em três anos de trabalho na comissão especial do marco, nós nos voltamos para três
pilares do novo marco da mineração: a revisão da alíquota dos royalties; a transformação
do atual DNPM em uma agência nacional que tenha autonomia e força para fiscalizar o
setor e que não sofra com cortes do orçamento; e os ajustes na forma de concessão dos
direitos minerários, que respeite direitos adquiridos e que fomente o desenvolvimento
econômico e incentive pesquisas voltadas para o setor”, explica Guimarães (PT).
O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Fernando Coura, ressalta que a
grande demanda mundial por matéria prima mineral exige uma discussão profunda sobre
os desafios do setor.

“A necessidade de produtos de alta tecnologia está ligada à qualidade da produção
mineral. O mundo não funciona sem essas matérias primas, que estão conectadas com
quase todos os setores.”
Exploração mineral movimenta cadeia bilionária e milhares de empregos no
estado
14/09/2015 - Fonte: EM.com

Empregando mais de 60 mil trabalhadores e com previsões de investimentos que giram
em torno de US$ 20 bilhões para os próximos três anos, o setor da mineração se mantém
como carro-chefe na economia de Minas Gerais.
A atividade, que deu origem ao próprio nome do estado e está ligada à sua formação, foi
responsável por mais da metade – 52,8% – do total exportado pelo estado no ano
passado.
“Há mais de três séculos o nosso estado domina essa área, o que criou uma cultura de
ponta para a atividade. Com o material extraído de nossa terra, a quilômetros de
distância dos países asiáticos, conseguimos competir com o material produzido na
Austrália, que está bem ao lado daquele continente”, afirma Fernando Coura, presidente
do Ibram.
A produção mineral ocorre em todas as regiões de Minas Gerais e envolve dezenas de
tipos de minérios. Raríssimo de ser encontrado pelo mundo, mas abundante no estado, o
nióbio é exemplo do potencial para a atividade no estado.
O mineral é considerado fundamental para a indústria de alta tecnologia e a demanda
cresceu nos últimos anos, uma vez que ele está sendo cada vez mais usado na produção
de aços mais leves e resistentes.
Ele vem sendo empregado em tipos diversificados, desde a produção de automóveis,
gasodutos, tomógrafos de ressonância magnética, até as indústrias de ponta em
tecnologia aeroespacial e nuclear.
Pesquisas desenvolvidas nos últimos anos apontam que, apesar de esse mineral existir
em outros países, 98% das reservas conhecidas no mundo estão no Brasil, sendo que
desse total 75% estão em Minas Gerais, outros 21% no Amazonas e 3% em Goiás.
Pela alta diversidade de minerais produzidos na terra de Tiradentes, a arrecadação com os
royalties da mineração – repassados aos estados e prefeituras por meio da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) – chegou no ano passado a mais
de R$ 800 milhões, quase metade do total arrecadado no Brasil – 47%.
“A mineração é uma atividade que está ligada a todos os setores de nossa vida. É casa e
comida. Casa porque é brita, areia, ardósia, vidro, mármore. Tudo de que precisamos
para construir nossas moradias. E comida porque não teremos agricultura sem
fertilizantes, feitos com potássio e fósforo”, ressalta Fernando Coura.

Mesmo em cenário de crise econômica e queda no valor das commodities, as prefeituras
mineiras e o governo de Minas arrecadaram até este mês, somente por meio dos royalties
da mineração, cerca de R$ 400 milhões.
Para o presidente do Ibram, o setor terá um papel cada vez mais determinante nos
próximos anos na economia brasileira, uma vez que as demandas por melhorias em
infraestrutura e qualidade de vida estão diretamente ligadas à produção de matéria-prima
de alta qualidade.
“Sabemos muito bem o quanto precisamos avançar na construção de ferrovias, rodovias e
portos no Brasil. Sabemos também que um país com mais de 200 milhões de habitantes e
muitas desigualdades precisa sanar seu imenso déficit habitacional.
O caminho para isso passa pelos investimentos na produção de minérios em nosso
estado, que está na ponta da atividade”, avalia Coura.
O planejamento do setor para os próximos anos envolve projetos de investimentos em
território mineiro, uma vez que mais de 300 minas estão ativas no estado. Na
comparação da produtividade de cada uma das minas abertas no Brasil, os projetos
mineiros também se destacam pela alta rentabilidade, sendo que das 100 maiores minas
do país, 40 estão em Minas Gerais.
Movimento Além dos trabalhadores que atuam diretamente no setor da mineração, em
Minas Gerais está implantada uma cadeia de empresas que prestam serviços e fornecem
materiais para a atividade.
Na semana passada, representantes de empresas de engenharia consultiva voltadas para
a exploração mineral lançaram o Movimento Pró Cadeia da Mineração em Minas com o
objetivo de discutir com entidades da área e órgãos públicos medidas que podem proteger
os investimentos planejados para a produção mineral no estado.
“Além da riqueza mineral, está aqui em nosso estado o know how de uma imensa cadeia
ligada à mineração. Desde os projetos até os estudos de viabilidade e a fiscalização dos
empreendimentos, em Minas Gerais temos uma mão de obra de alta qualidade voltada
para o setor”, explica Paulo Libânio, diretor de Mineração e Indústria do Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco-MG).
Segundo Libânio, a intenção é evitar a perda de um conhecimento adquirido no estado
graças a anos de trabalho junto ao setor mineral por causa da queda nos valores da
commodities e redução nos investimentos durante momento difícil da economia nacional.
“Com a diminuição de verbas para novos gastos, a empresa inteligente pode investir em
projetos e novas soluções ao se preparar para o momento de retomada e reaquecimento
da economia”, aposta Libânio.
Empresas investem na inovação para aumentar competitividade
14/09/2015 - Fonte: EM.com

A mineração ocupa lugar de destaque entre as principais atividades de exportação na
economia brasileira. Entre as 25 empresas que mais venderam produtos para outros
países no primeiro semestre de 2015, cinco estão ligadas ao setor. Em comparação com o

mesmo período do ano passado, as maiores companhias nacionais venderam entre
janeiro e junho cerca de 14% a menos, resultado que reflete o mau momento da
economia.
A retomada do crescimento nacional e dos investimentos em infraestrutura passa
diretamente pela mineração. Entidades e empresas se movimentam para acelerar essa
retomada e apostam na inovação como gatilho para aumentar a eficiência e a
competitividade das mineradoras brasileiras no mercado internacional.
Entre as técnicas que se espalham de norte a sul do país está o reaproveitamento de
rejeitos minerários. Por meio de técnicas mais refinadas de separação, materiais que
antes eram descartados passam a ser explorados, reduzindo o montante inutilizado nas
minas.
“O setor investe alto para dominar novas tecnologias que permitam a atividade de forma
mais eficiente e sustentável. Há 20 anos, uma grande parte do material que era
considerado rejeito ficava depositada em pilhas e mais pilhas que eram descartadas.
Hoje, podemos separar melhor os minerais, por isso temos máquinas trabalhando nessas
pilhas e transformando esse material em algo utilizável”, explica Rinaldo Mancin, diretor
de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).
Segundo Mancin, a preocupação com o meio ambiente se tornou critério de
competitividade internacional entre as empresas mineradoras. Dessa forma, os
investimentos em inovações voltadas para a sustentabilidade ganharam força no setor.
“Existe uma competição mundial e as empresas querem estar bem colocadas nos rankings
de sustentabilidade. Estão no Brasil as empresas mais bem colocadas nos critérios de
responsabilidade ambiental”, afirma o diretor.
As atenções de engenheiros e pesquisadores se voltam também para tecnologia robótica
para a sondagem de terrenos e para o uso de câmeras em 3D para o mapeamento dos
solos, o que permite projeções precisas sobre as riquezas minerais de cada região. “É com
a tecnologia que vamos competir.
Estamos passando por um momento cíclico, com queda geral nos preços das
commodities, mas não houve redução de volumes produzidos. A produção do setor
continua alta e o potencial geológico do Brasil é imenso.
Nossa cultura minerária vem de mais de três séculos e toda a mineração brasileira foi
desenvolvida com tecnologia nacional”, ressalta José Fernando Coura, presidente do
Ibram.
QUALIDADE Nos últimos anos, a mão de obra qualificada para o setor de extração
mineral deu um salto significativo no mercado de trabalho brasileiro graças a parcerias
com as federações das indústrias em vários estados.
O aumento do número de profissionais na área representou um acréscimo na qualidade
dos estudos sobre territórios minerados no Brasil. Mapeamentos completos sobre solos
têm permitido a otimização do processo minerário.
“Há algumas décadas, ao fazer um mapeamento profundo de um solo as equipes
conseguiam poucos atributos sobre o que iríamos encontrar nas extrações. Hoje temos
um conhecimento cada vez mais detalhado em relação ao tipo de solo, quais rochas estão
presentes, as propriedades físicas, quantidade de enxofre ou outras composições nos
mínimos detalhes. Temos o DNA completo do minério”, conta o presidente da Agência
para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb), Marcos
André Gonçalves.

Para superar a estiagem
A preocupação com a falta de água, que se tornou recorrente nos últimos anos devido aos
longos períodos de estiagem, desperta a criatividade das empresas. Entre as técnicas
mais recentes e inovadoras está o processo de beneficiamento a seco do minério de ferro,
que já vem sendo adotado no projeto da Vale, em Canaã dos Carajás, no Pará.
A tecnologia, que usa a umidade natural do minério, dispensa a construção de barragens
de rejeitos e reduz o impacto no meio ambiente, reutilizando 85% da água captada nas
instalações do projeto e reduz em 93% o consumo de água em relação aos processos
convencionais.
“A falta de chuvas nos últimos anos e as reduções nos reservatórios geram uma
preocupação de forma geral para todos os setores. E o panorama climático ainda é
preocupante. Na mineração, a questão da água vem sendo discutida há anos e as
entidades buscam soluções e avanços para seu uso de forma racional.
O beneficiamento a seco é um dos avanços que vêm sendo discutidos e a primeira
implantação está em andamento em um projeto da Vale, no Pará”, diz Rinaldo Mancin.
Usada nos principais projetos de exploração em território brasileiro, o uso dos circuitos
fechados de água tem sido uma das maneiras de evitar o desperdício. A água passou a
ser usada em vários processos da lavra e no resfriamento da produção, reduzindo a
quantidade usada no processo.
Outro método difundido entre as mineradoras brasileiras é a captação e armazenamento
de água de chuva para diminuir a retirada da água superficial e reduzir a energia gasta
com o bombeamento de água de outras fontes.
“Cada vez mais a água é um ativo caro e por isso as empresas buscam novas formas de
reutilizar esse recurso. Hoje, 85% da água usada é reutilizada. O que era disperso em um
rio passou a ser usado em circuitos fechados, evitando que a água escape”, avalia Mancin.
Feira reúne o mundo do minério na capital
14/09/2015 - Fonte: EM.com
Movimentando negócios da ordem de R$ 500 milhões e reunindo representantes de 26
países, a Exposição Internacional de Mineração, a Exposibram, transforma Belo Horizonte
na capital mundial da mineração a partir de hoje.
O tema da exposição em 2015 será “Mineração no mundo da inovação”, com debates e
palestras sobre o futuro do setor e os desafios para os investimentos em mineração
durante uma “nova era de preços das commodities”.
Em sua 16ª edição, o evento ocorre em paralelo ao Congresso Brasileiro de Mineração,
em que estão programados workshops e um talk-show sobre tendências e oportunidades
no setor.
O evento também será palco para o lançamento de estudos e pesquisas recém-publicados
sobre o setor, como o Guia de Boas Práticas Ambientais da Mineração em Áreas Cársticas
e o Panorama da Mineração em Minas Gerais, que discutem a importância da indústria
extrativa mineral para o estado com base em dados oficiais levantados junto aos
principais municípios mineradores.
“Os avanços e inovações do setor, tema principal do evento deste ano, não tratam apenas
de melhorias tecnológicas voltadas para a produção mineral.

É também uma discussão mais profunda sobre o relacionamento com a sociedade e com
os municípios e as renovações de comportamentos atuais. Em um mundo que vive
transformações rápidas, queremos discutir qual é o papel da mineração neste contexto”,
explica Marcelo Ribeiro Tunes, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de
Mineração (Ibram).
Para Ribeiro, a oportunidade de reunir em Minas os principais atores no mercado mundial
de mineração representa uma ótima chance de discutir opções sobre o planejamento das
empresas brasileiras.
A intenção é discutir questões como governança e gestão das mineradoras e avaliar casos
bem-sucedidos que possam servir como exemplos a serem seguidos. “Em um momento
em que temos queda no preço das commodities e uma readequação dos mercados em
todo o mundo, é fundamental discutirmos as opções que se apresentam à nossa frente”,
avalia Ribeiro.
As questões ambientais também terão espaço de destaque entre os participantes da
Exposibram, que se tornou o maior evento da mineração na América Latina. Segundo
Ribeiro, as discussões sobre formas sustentáveis de produção mineral e como as novas
tecnologias permitem usos mais conscientes das riquezas naturais nunca estiveram tanto
na pauta das grandes mineradoras.
“Durante muito tempo, quando se começou a discutir a questão ambiental, os temas
meio ambiente e economia eram considerados antagônicos. Um não funcionava se o outro
existisse. Com o tempo, isso foi se adequando. Hoje, temos ainda o componente social,
formando um tripé para o desenvolvimento sustentável: ambiental, econômico e social.
Discutir o que avançamos e o que podemos avançar ainda mais nesse tripé é fundamental
para o setor se planejar nos próximos anos”, diz Ribeiro.
Para abrigar mais de 400 expositores nacionais e internacionais e 1,5 mil congressistas
vindos de vários países foram investidos na montagens dos estandes e na logística da
feira cerca de R$ 25 milhões. Nos quatro dias de evento, são esperados cerca de 60 mil
participantes.
“A primeira edição foi realizada em 1987 e reuniu cerca de 500 pessoas e 36 estantes, em
São Paulo. A partir da sétima edição, realizada em 1997, Belo Horizonte se tornou a sede
oficial e, desde então, o evento só vem crescendo”, lembrou Rinaldo Mancin, diretor de
Assuntos Ambientais do Ibram.
Novos caminhos espalhados pelo país
Discussões sobre métodos mais seguros para a exploração mineral em minas de pequeno
e médio portes, investimentos no setor de fertilizantes e as novas regras que estão sendo
debatidas no Congresso Nacional envolvendo o novo marco regulatório da mineração
serão temas de palestras e reuniões durante a Exposibram.
Para o diretor de Assuntos Minerários do Ibram, Marcelo Ribeiro, é fundamental pensar no
papel que cada produtor exerce no setor, independentemente do tamanho dos
empreendimentos, e avaliar novos caminhos para a diversificação da atividade no Brasil.
“Os encontros do evento tratam também de pequenas e médias mineradoras, que têm
papel importante e empregam uma grande mão de obra no país. A produção de mármore
e granito, por exemplo, é atividade que emprega cerca de 200 mil trabalhadores, fator
importante para as economias locais e que se espalha pelo país inteiro.
É fundamental entender como essas empresas menores impactam o desenvolvimento
regional e como estão as condições de trabalho nessas empresas”, ressalta Ribeiro.
Outro tópico que promete atrair muita atenção na exposição deste ano é a discussão
sobre o fornecimento de insumos para fertilizantes. O aumento da potência do

agronegócio na economia brasileira nos últimos anos tornou o país mais dependente de
fertilizantes importados para atender a demandas em várias regiões produtoras.
Empresas mineradoras discutem formas de tornar o país menos dependente do mercado
externo e buscam investimentos para suprir insumos ao agronegócio.
“Temos assuntos estratégicos para o país que estão ligados à atividade mineral, como o
caso da produção de fertilizantes. Qual o melhor caminho para aumentar a produção
desses insumos? Como diversificar esta produção?”, questiona Ribeiro.
Russa NLMK chega ao Brasil e quer ser líder em aços de alta resistência
14/09/2015 - Fonte: Valor Econômico
Nem mesmo a forte crise pela qual passa o mercado de aço no Brasil impediu o grupo
siderúrgico russo NLMK, com sede na cidade de Lipetsk, sudoeste do país, de abrir um
escritório de distribuição em São Paulo. A companhia pretende coordenar as entregas dos
produtos do Brasil para toda a América do Sul, conforme a expansão dos negócios se
materializar.
As especialidades trazidas ao mercado doméstico foram as chapas grossas de alta
resistência e antidesgaste, que são destinadas especialmente aos mercados de máquinas
para os setores de mineração e agricultura, por exemplo, e aos de elevação e transporte.
Os produtos são chamados de Quard - antidesgaste - e Quend - alta resitência - e são
produzidos na fábrica do grupo que se encontra na Bélgica.
Paulo Seabra, diretor-geral para a América do Sul da NLMK, disse em entrevista ao Valor
que o objetivo é ganhar o máximo possível desse mercado de chapas grossas de alta
resistência no continente. Já em 2015, o executivo espera que a companhia consiga
abocanhar cerca de 10% de um mercado que representa 150 mil toneladas, na média
histórica, mas que no ano pode se retrair a até 70 mil toneladas.
"Hoje o líder desse segmento domina cerca de 22% das vendas. O que nós queremos é,
com cinco anos de operação chegar a 30% do mercado", revelou Seabra.
"O problema é que agora está praticamente tudo parado na construção civil, os
guindastes que usam nossas chapas não estão sendo vendidos. Também temos menos
movimento em mineração e implementos rodoviários."
Desde que chegou ao Brasil, o grupo russo montou seu armazém de estocagem na cidade
portuária de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. De acordo com o executivo, já são
mais de € 5 milhões em estoque e navios já atracaram em agosto para entregar volumes
encomendados pela região de Antofagasta, grande produtora de cobre do Chile.
Desde que os preços do metal não ferroso despencaram, as produtoras chilenas
suspenderam as atividades por um longo tempo, mas agora retomam a atividade,
lembrou Seabra, a começar pela manutenção das máquinas.
"Vejo isso como um sinal [de retomada da produção de cobre]. Agora teremos trabalho
para vender às fornecedoras dessas mineradoras", declarou. "As empresas de mineração
puxam a fabricação da linha amarela, de desgaste, de reforma, que está muito devagar,
mas não para totalmente."
O grupo NLMK possui um método diferenciado de produção. Todo o aço bruto é fabricado
na sede, em Lipetsk, e depois transportado para as controladas na Europa e nos Estados
Unidos para serem transformados e, então, destinados a outros mercados. São nove
usinas laminadoras localizadas fora da Rússia e as da Bélgica fornecem o Quard e o
Quend à América do Sul.

No ano passado, a companhia produziu 15,9 milhões de toneladas de aço bruto, com uso
de 96% da capacidade - acima da média global, em um momento no qual as operações
de siderurgia no mundo já começavam a sofrer desaceleração (76,7%, em média, de
acordo com a Worldsteel Association).
Esse volume representa 22,5% do total produzido na Rússia durante o período e, para
efeito de comparação, a maior empresa do mundo no setor, a ArcelorMittal, fabricou 93,1
milhões de toneladas.
Mas como a operação é verticalizada, a NLMK ganha na rentabilidade. A companhia
também é favorecida pela desvalorização da moeda local, o rublo. Em 2014, a margem da
companhia sobre o Ebitda foi a 23%, enquanto ArcelorMittal ostentou 9,1%, a japonesa
Nippon Steel & Sumitomo Metal (ano fiscal, findo em março) teve 12% e a Posco, da
Coreia do Sul, registrou 22%.
A ideia, explicou Seabra, é estar presente no Chile, no Peru e na Colômbia, além de
Brasil. O executivo, que veio do grupo sueco SSAB, demonstra otimismo, principalmente
porque a concorrência nesse segmento específico é bastante pulverizada. "No curto prazo,
ficamos preocupados com o câmbio aqui, por conta do investimento à vista. Mas no longo
prazo, não há nenhum problema", diz o executivo.
Com base nessa perspectiva, apesar de não revelar o faturamento, Seabra espera triplicar
as vendas dentro de três anos. "O Brasil tem apenas um fabricante que comercializa
chapas de aço com as características similares aos nossos produtos. As crescentes
exigências serão cobertas pelas importações", opinou Ilya Guschin, vice-presidente do
grupo.
Siderúrgicas dos EUA enfrentam riscos com importações de laminados a frio, diz
comissão
14/09/2015 - Fonte: Reuters
A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC, na sigla em inglês) disse
nesta quinta-feira que as fabricantes de aço norte-americanas arriscam se prejudicar com
importações baratas de aço plano laminado a frio de sete países, e votou por continuar
uma investigação que pode levar à taxação de importações.
As importações dos países afetados - Brasil, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e
Reino Unido - totalizaram 1,2 bilhão de dólares em 2014, disse o ITC. O aço é utilizado
por indústrias como automotiva e de construção.
Os comissários também encerraram uma investigação de importações da Holanda, que foi
incluída na reclamação original de AK Steel, ArcelorMittal USA, Nucor, Steel Dynamics e
United States Steel.
Mudança de foco
14/09/2015 - Fonte: Valor Econômico
A nova realidade do mercado global de minérios - após uma queda acentuada dos preços
internacionais - está levando as mineradoras a rever estratégias de negócios em busca de
competitividade.
"Há uma retração das receitas das empresas. O momento é de inovar com foco em
eficiência dos processos, redução de custos e do consumo de recursos naturais", afirma
José Fernando Coura, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).
Entre 2011 e 2014 o valor da produção mineral brasileira caiu 24,5%, para US$ 40
bilhões. A estimativa do Ibram para 2015 é que esse valor recue para US$ 38 bilhões. A

projeção de embarque de minério de ferro é de 345 milhões de toneladas, 4,4% acima de
2013.
No entanto os preços internacionais recuaram quase 70% desde 2011, para cerca de US$
53 a tonelada, preço de quem oferece o produto com alto teor de pureza, acima de 60%
de ferro.
"Há um excesso de capacidade de produção no mundo e muitas incertezas em relação à
demanda, principalmente depois que a China reduziu seu ritmo de crescimento e passou a
dedicar seus esforços mais para o consumo do que infraestrutura", diz o consultor Afonso
Sartorio, da EY.
Fernando Coura diz que um dos impactos mais visíveis desse novo padrão de preços
internacionais é uma redução de novos projetos minerais. No início de 2014, o Ibram
projetou em US$ 53,6 bilhões os investimentos até 2018. O número agora parece
otimista. "Desde o segundo semestre de 2014 observamos adiamentos de alguns projetos
ou mesmo cancelamentos", afirma.
Afonso Sartorio diz que o foco das mineradoras mudou. Na última década, a atenção
estava toda em aumento de capacidade. "Agora a prioridade é ganho de produtividade",
diz.
A Vale adotou uma estratégia de ganho de competitividade combinando aumento de
capacidade e redução de custos. Neste ano, a companhia reduziu o seu custo por tonelada
de minério entregue na China de US$ 43,4 para US$ 39,1 e tem como meta chegar a US$
37.
O diretor financeiro Luciano Siani, em uma apresentação na BM&F Bovespa em agosto,
afirmou que a Vale reduziu despesas operacionais, logísticas e financeiras, ao mesmo
tempo em que otimizou seus planos de lavra e melhorou a produtividade de suas
unidades.
Em Minas Gerais a companhia investe US$ 5,5 bilhões em um projeto que prevê a
readequação de quatro unidades de beneficiamento na região de Itabira, que vai permitir
à Vale reaproveitar minério com teor de ferro inferior a 40%, que foram acumulados
como resíduo em quatro décadas de exploração mineral.
No Pará, a Vale desenvolve o maior projeto de mineração no mundo, o S11D, na Serra
Sul de Carajás, que irá agregar 90 milhões de toneladas por ano à produção da empresa,
estimada em 340 milhões de toneladas em 2015. O teor médio de ferro é de 66,48%.
A nova mina está programada para entrar em operação no segundo semestre de 2016,
após investimentos que superam US$ 16 bilhões.
Ganho de escala e de produtividade também é a estratégia da Samarco, segundo o
diretor comercial Roberto Carvalho. A companhia controlada pela BHP Billiton e pela Vale
é produtora de pelotas de minério de ferro obtidas a partir do beneficiamento de minério
de baixo teor.
Em 2014 a companhia inaugurou sua quarta unidade de pelotização, em Germano (MG).
O investimento de R$ 6,4 bilhões aumentou a capacidade total para 30,5 milhões de
toneladas por ano. Segundo Carvalho, a Samarco trabalha em capacidade plena, apesar
da crise.
A empresa, diz o executivo, foi concebida nos anos 1970 para operar com baixos custos.
Nos últimos anos, porém, a Samarco trabalha para aumentar sua eficiência operacional.

"Adotamos metodologias consagradas de organização produtiva, como Lean, Seis Sigma e
Kaizen, e criamos iniciativas próprias, como o Campo de Ideias, que estimula a
participação da equipe na busca de soluções", diz.
Apenas em 2014 ações realizadas a partir dessas metodologias, informa o executivo,
proporcionaram uma economia de R$ 287 milhões.
No Brasil, a Anglo American atua há quatro décadas com níquel, nióbio e fosfato, em
2007 diversificou seu portfólio adquirindo um projeto de minério de ferro do empresário
Eike Batista.
O projeto Minas-Rio tem reservas com 45 anos de vida útil e envolve extração e
beneficiamento nas cidades mineiras de Conceição de Mato Dentro e Alvorada, um
mineroduto de 529 km até São João da Barra (RJ) e um terminal no Porto de Açu.
Os embarques começaram em outubro de 2014, após investimentos de US$ 8,4 bilhões. A
capacidade plena, 26,5 milhões de toneladas por ano, está prevista para ser alcançada no
segundo semestre de 2016.
Paulo Castellari, presidente da divisão de minério de ferro, diz que num momento de
queda dos preços internacionais, fornecedores que entregam alta qualidade e preço
competitivo são valorizados.
Depois de beneficiado, o minério da Minas-Rio tem 69% de teor de ferro e pouca
impureza. No momento, o custo FOB é de US$ 28 a tonelada, por volta de US$ 41 na
China. "Já é suficiente para gerar caixa, mas a meta é reduzir os custos em seis meses",
diz.
Para isso, uma das apostas é no modelo operacional com base no Lean, sistema de
produção enxuta, que a Anglo American adaptou para o segmento mineral e chega ao
Brasil no Minas-Rio, aliado a um programa de qualificação dos dois mil funcionários
envolvidos no processo. "Já registramos ganhos de eficiência no trabalho de 30% com o
sistema."
No segmento de metais não-ferrosos, a busca por eficiência e redução de custos também
é intensa. A Votorantim Metais que tem negócios de bauxita (e alumínio), zinco e níquel
estabeleceu como meta estar entre as mineradoras de menor custo operacional no mundo
até 2025 e desenvolver processos que a coloquem como referência de sustentabilidade.
"São as condições que garantem a sobrevivência de uma companhia no longo prazo,
independentemente da flutuação dos preços, que é cíclica", diz Alexandre Gomes, diretor
de engenharia, tecnologia e inovação.
Entre 2013 e 2014 a companhia investiu R$ 24 milhões em projetos de P&D com um
retorno de R$ 113 milhões.
No curto prazo, cotação pode cair mais
14/09/2015 - Fonte: Valor Econômico
Após uma queda de quase 70% desde 2011, o preço do minério de ferro estabilizou-se
nos últimos meses na casa dos US$ 53 a tonelada. A tendência futura dos preços divide
opiniões. A única certeza é que não há nenhum sinal no horizonte de que possa se repetir
o pico de US$ 180 registrado há quatro anos, valor alcançado após uma alta de 1.185%
desde 2003, impulsionada pelo consumo chinês.
Um dos maiores especialistas em China, o consultor americano Michael Pettis, afirmou
recentemente que a cotação do minério de ferro ainda pode cair pelo menos 30%.

A previsão de uma queda de 30% em um prazo de 18 meses também consta de um
relatório do Goldman Sachs Group divulgado em agosto. O CME Group projeta preços
inferiores a US$ 50 já nos próximos meses.
Por outro lado, o presidente da Vale, Murilo Ferreira, em entrevista ao Valor no início do
mês, disse acreditar numa recuperação dos preços internacionais em um prazo não muito
longínquo, puxado pela demanda do mercado imobiliário chinês. Mas ele também admitiu
ser difícil retomar ao patamar de US$ 100 a tonelada.
"Não há uma trajetória clara para os preços, só se sabe que não haverá uma valorização
significativa no curto prazo", diz o consultor Afonso Santorio, da EY. "Esse é um mercado
no qual um grande comprador, a China, determina o preço. E o que vemos hoje é uma
China que reduz seu ritmo de crescimento e adota uma estratégia de expansão
estimulando o consumo das famílias, e não tanto as obras de infraestrutura, como
prevaleceu na última década", afirma. A recente desvalorização do yuan, a moeda
chinesa, aumenta o cenário de incertezas.
O preço do minério de ferro reflete um aumento contínuo na oferta transoceância, acima
de 6% ao ano, e uma desaceleração na produção mundial de aço bruto, na casa de 2% ao
ano.
O cenário global do aço é de excesso de capacidade produtiva, calculada em 700 milhões
de toneladas, sendo a sobrecapacidade chinesa de 425 milhões de toneladas.
A Associação Mundial do Aço, Worldsteel, estima um lento crescimento anual do consumo,
de 0,5% em 2015 e de 1,4% em 2016, o que não é suficiente para alimentar expectativas
de retomada nos preços internacionais.
O consultor Eduardo Raffaini, da Deloitte, também diz que no curto prazo não há um viés
de alta nos preços, mas vê sinais positivos. Um é a retomada do crescimento da economia
dos Estados Unidos e Europa, onde ainda há muitas incertezas, mas com alguns países
em rota de crescimento, mesmo que ainda pequeno.
"Mesmo a China prevê um crescimento de 7%. É distante do crescimento de dois dígitos
de anos anteriores, mas não é pouco", afirma.
Raffaini diz que um novo ciclo de alta dos preços das commodities tão intenso como o
vivido entre 2000 e 2011 dificilmente se repetirá, mas existem demandas reprimidas que
podem impulsionar novos ciclos, mesmo que não sejam tão robustos.
"A Índia cresce 6% ao ano, tem uma população de mais de um bilhão de pessoas e uma
infraestrutura muito pobre. É uma candidata natural a comandar um novo ciclo de
demanda por minério de ferro", diz. "Países da África, Sudoeste Asiático e América Latina
também são carentes de infraestrutura, então potencial existe", afirma.
Para Eduardo Raffaini outro fator também deve impulsionar a alta do preço do minério de
ferro em longo prazo.
"As mineradoras pararam de investir em novos projetos, pequenos produtores saíram do
mercado. Um investimento em uma nova mina leva anos para maturar. Podemos ter uma
queda na oferta em um prazo de cinco a oito anos, quando um novo ciclo de alta poderá
estar maduro", diz.
Indústria mineral terá US$ 53,6 bi
14/09/2015 - Fonte: Valor Econômico
Os investimentos no setor mineral brasileiro projetados para o período 2014/2018 será da
ordem de US$ 53,6 bilhões, segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Somente Minas Gerais receberá o volume de US$ 22,4 bilhões, o equivalente a 41,8% do
montante de investimentos.
Tais números comprovam que o Estado é o mais importante minerador do país, sendo
responsável pela extração de 180 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e por
aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos.
Também é relevante citar o fato de que o Estado possui 40 das cem maiores minas do
Brasil e sete das dez maiores cidades mineradoras – sendo Itabira, localizada na Região
Central de Minas Gerais, a maior do país.
Desenvolvimento. A mineração tem papel fundamental no desenvolvimento econômico e
social dos municípios mineradores. “Minas Gerais emprega cerca de 60 mil trabalhadores
na mineração. O setor tem como fator positivo a multiplicação. Cada emprego direto se
multiplica para até 13 pessoas ao longo da cadeia produtiva”, afirma Cinthia Rodrigues,
gerente de pesquisa e desenvolvimento do Ibram.
De acordo com Antônio Carlos Noronha Bicalho, prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo –
um dos quase 400 municípios mineiros onde a mineração está presente, a atividade foi
fundamental para o desenvolvimento da cidade.
“Com a arrecadação da Compensação Financeira por Exploração dos Recursos Minerais
(CFEM), a receita do município aumentou e foi possível investir em projetos de
infraestrutura, meio ambiente, saúde e educação, possibilitando, assim, o crescimento e a
melhoria da qualidade de vida da população”, diz Bicalho.
Vale destacar que, onde há mineração, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é
mais elevado.
“Atualmente, a grande maioria dos municípios influenciados pela cadeia produtiva da
mineração possui IDH considerado alto, entre 0,700 e 0,799”, afirma o subsecretário de
Política Mineral e Energética, José Guilherme Ramos.
Balança Mineral. Em 2014, a balança mineral de Minas Gerais obteve saldo de US$
14.295,7 bilhões. As exportações do setor têm peso significativo nas transações
comerciais do Estado, representando 52,8% do total exportado nesse ano.
“O setor também contribui com o incremento do PIB e o aumento nas exportações. Os
efeitos positivos geram impactos em toda a economia”, destaca Ramos.

