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Bancários entram hoje em greve em todo o país
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios

Bancários de instituições públicas e privadas de todo o país iniciam nesta terça-feira
(06/10) greve por tempo indeterminado. Eles querem reajuste salarial de 16% (reposição
da inflação mais 5,7% de aumento real), entre outras reivindicações. A paralisação foi
decidida depois mais de 40 dias de negociações entre representantes dos trabalhadores e
a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A Fenaban ofereceu 5,5% de reajuste para
os salários e vales. A proposta inclui abono de R$ 2,5 mil, não incorporado ao salário.
“Esse aumento proposto pelos bancos é inimaginável”, disse o presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), Roberto von der
Osten. “Reividicamos também garantia de emprego, melhores condições de trabalho, com
o fim das metas abusivas que adoecem os bancários, e igualdade de oportunidades”,
acrescentou. Os bancários também pedem participação no lucros equivalentes a três
salários mais R$ 7.246,82.
Em nota, a Fenaban informou que continua aberta às negociações e que a proposta
apresentada às lideranças sindicais prevê a participação nos lucros dos bancos, de acordo
com uma fórmula que, aplicada, por exemplo, ao piso de um caixa bancário, de R$
2.560,00, pode garantir até o equivalente a quatro salários. Quanto à participação nos
lucros, a entidade propõe a distribuição de 5% a 15% do lucro líquido aos bancários,
como regra básica, além da parcela adicional que distribui mais 2,2% do lucro de cada
instituição.
Consumidores
Com a greve, os consumidores devem ficar atentos ao pagamento de faturas, boletos
bancários e outros tipos de cobrança. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor
(Procon) de São Paulo, embora a greve não afaste a obrigação do consumidor de pagar as

contas até o vencimento, a empresa credora tem que oferecer outras formas e locais para
que as quitações sejam feitas.
Para não ser cobrado de encargos (juros e multa) e ter o nome enviado a serviços de
proteção ao crédito, a recomendação do Procon é que o consumidor entre em contato
com a empresa e peça opções de formas e locais de pagamento, como internet e casas
lotéricas. Esse pedido deve ser documentado, ou seja, guardada a cópia do e-mail
enviado ou anotado o número do protocolo de atendimento, orienta a entidade. Assim,
caso o fornecedor não oriente sobre a quitação do débito, o consumidor pode fazer a
reclamação ao Procon.
A Fenaban lembra que a população tem à disposição caixas eletrônicos, internet banking,
aplicativos do banco no celular, operações bancárias por telefone e também pelos
correspondentes (agências dos Correios, redes de supermercados e outros
estabelecimentos comerciais) como alternativas para fazer transações financeiras.
Nos caixas eletrônicos, os saques noturnos são limitados a R$ 300,00 e o valor para
saque diurno varia conforme a instituição. Quem tem benefícios para serem sacados,
segundo a Fenaban, pode fazer saques por meio da rede de caixas eletrônicos 24 horas e
caixas eletrônicos dos bancos.
VW de Taubaté coloca outros 150 em layoff
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business

Cento e cinquenta trabalhadores da VW de Taubaté entram em layoff nesta semana. O
número é 25% maior que o dos funcionários que retornaram ao trabalho na semana
anterior e que também cumpriam layoff, termo em inglês para suspensão temporária do
contrato de trabalho. A unidade fabrica Up!, Gol e Voyage.
Em Taubaté, São Carlos (onde faz motores) e São Bernardo do Campo (que produz Gol,
Saveiro e Jetta), a VW soma 2.852 trabalhadores cumprindo layoff. Outros 300 terão de
aderir ao regime em 13 de outubro em São José dos Pinhais (PR), onde são montados a
família Fox, o novo Golf e o Audi A3 sedã.
A unidade de São Bernardo do Campo tem 2,6 mil contratos de trabalho suspensos. Em
São Carlos há mais 102.
Taubaté e São Bernardo estariam sendo afetadas não só pela retração na demanda, mas
também pela falta de peças. Seriam bancos, de acordo com os sindicatos locais.
Sobre o layoff em Taubaté, a Volkswagen informa apenas que a medida foi aplicada para
ajustar a produção à demanda.
De janeiro a setembro deste ano a venda de automóveis e comerciais leves da VW recuou
33% ante os mesmos meses do ano passado, enquanto o mercado que caiu 21,7%.

Trabalhadores da Air France agridem diretores durante anúncio de demissões
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios

Dezenas de trabalhadores da companhia aérea Air France invadiram nesta segunda-feira
(5) a sede do grupo e agrediram membros da direção quando eles apresentavam o plano
de ajuste da companhia, que inclui o corte de 2.900 funcionários, as primeiras demissões
da história da empresa.
O presidente da Air France, Frédéric Gagey, deixou rapidamente o local ao ver os
trabalhadores entrarem, e eles cercaram o diretor de recursos humanos, Xavier Broseta,
e rasgaram sua camisa.
A direção condenou essas ações e anunciou que apresentará uma denúncia por "violência
agravada".
Os sindicatos da companhia aérea tinham convocado um dia de paralisação, que pouco
influenciou o tráfego da companhia, e uma manifestação na entrada da sede social da Air
France, próxima ao aeroporto parisiense de Charles de Gaulle.
No interior acontecia um Comitê de Empresa em que a direção explicava aos
representantes sindicais seus planos de ajuste, que incluem a redução de 10% de sua
oferta de voos, o que se traduzirá no fim de 2.900 postos de trabalho.
Um grupo de trabalhadores conseguiu ultrapassar as barreiras de segurança que os
impediam de entrar na reunião, o que provocou a suspensão do Comitê.
Diante da crescente concorrência de companhias de baixo custo em voos de curta e média
distância e das companhias aéreas do Golfo nos de longo percurso, a Air France formatou
um plano de aumento de produtividade que pretendia pactuar com os sindicatos.
Mas na semana passada a empresa deu as negociações por encerradas e acusou os
representantes dos pilotos de não quererem ceder, por isso lançou um plano alternativo
que passa pela redução da atividade e, pela primera vez em sua história, por demissões.
Segundo os números antecipados aos sindicatos, a empresa pretende demitir nos
próximos dois anos 300 pilotos, 700 aeromoças e 1.900 membros das equipes em terra, o
que representa 4,5% dos seus 64 mil trabalhadores.
Cinco conexões de longa distância serão encerradas e 14 aviões da frota vendidos, além
da reestruturação de algumas de suas rotas.
O governo francês, que tem 17,6% das ações da companhia, apoia os planos da direção,
mas através de diversos ministros pediu que as negociações sejam retomadas e que os
pilotos façam concessões.
A empresa pede que façam mais horas de voo pelo mesmo salário, o que os pilotos se
negam a aceitar, ao argumentarem que suas condições são piores que as de colegas de
outras companhias aéreas, como Swiss Air, British Airways e KLM, sócia da Air France.

A companhia francesa considera que a metade de suas rotas de longa distância são
deficitárias e que precisa melhorar a produtividade do elenco em 17% para poder voltar a
ser competitiva.
A companhia aérea deve apresentar contas equilibradas este ano, mas atribuiu os
números à queda dos preços dos combustíveis e à atividade inesperadamente alta no
verão do hemisfério norte.
Levy diz que só estabilidade fiscal recolocará Brasil na rota do crescimento
06/09/2015 – Fonte: CIMM
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu nesta segunda-feira (5), durante evento
no Rio, a necessidade de o governo focar na questão da estabilidade fiscal e da segurança
jurídica como forma de obter um crescimento forte, rápido e duradouro já a partir do ano
que vem.
De acordo com o ministro da Fazenda, somente com a estabilidade fiscal será possível
levar o país de volta à rota de crescimento. Segundo ele, o governo da presidenta Dilma
está focado na estabilidade fiscal como forma de trazer o Brasil de volta ao crescimento
rápido e duradouro.
"A experiência do início do governo Lula [Luiz Inácio Lula da Silva] demonstrou que,
quando você acerta a parte fiscal, o crescimento vem bastante rápido. Amanhã [6], temos
a votação dos vetos. Cada veto mantido é um imposto a menos que temos de pagar e um
passo à frente no crescimento.”
O ministro Joaquim Levy esteve hoje na sede da Fundação Getulio Vargas, em Botafogo,
zona sul do Rio, onde participou da solenidade de abertura do seminário sobre os 20 anos
da Lei de Concessão.
Levy afirmou que, na discussão do Orçamento para 2016, é fundamental que se olhe para
a questão fiscal pela lado das despesas, a de longo prazo em particular. “A despesa
obrigatória é grande no Brasil”. Para o ministro, é preciso também dar todos os passos
necessários para elaborar "um Orçamento que traga confiança e nos ponha em uma
trajetória de crescimento já”.
CPMF
Conforme Joaquim Levy, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF), em apreciação no Congresso Nacional, “terá papel muito importante nesse
equilíbrio fiscal, assim como teve na época do governo Fernando Henrique Cardoso,
quando o presidente teve de trazer o Brasil de volta à rota do equilíbrio fiscal. Na época,
ele contou com a CPMF”, destacou.
A proposta do novo ministro da Saúde, Marcelo Castro (PMDB-PI), de cobrança da CPMF
no débito e no crédito, foi praticamente descartada por Levy. Segundo ele, o tributo tem
de ser temporário e com data para terminar.
“A CPMF é [na forma] a que o governo mandou e é temporária. Ela tem de ser provisória
e é para criar uma fonte para se chegar com segurança onde queremos. Essa segurança é
a que leva a um país com mais investimentos, funcionando melhor e com melhor
infraestrutura."
“E também com mais investidores, com melhoria dos marcos regulatórios, com leis de
concessões que facilitem os investimento e que permitam que o Brasil cresça mais rápido
e de maneira estruturada, tratando de temas [relacionados] às despesas obrigatórias.”

O ministro acrescentou que as soluções são do tipo um, dois três. "Acertamos o
Orçamento, com a economia crescendo rápido, os juros caindo - porque haverá menos
risco na economia - e tratando do médio prazo para evitar qualquer voo de galinha. O que
queremos é um crescimento rápido, já e duradouro”, concluiu Joaquim Levy.
Nissan é a que mais cresce em valor de marca entre as automotivas
06/09/2015 – Fonte: CIMM
A Nissan é a empresa automotiva com o maior crescimento em valor de marca de acordo
com a edição 2015 do Best Global Brands Study, divulgado no domingo (4), pela
Interbrand, líder global em consultoria de marca.
Entre as 15 empresas do setor automotivo que aparecem no estudo, o valor da Nissan foi
estimado em US$ 9 bilhões, aumento de 19% com relação ao último ano, quando o valor
estimado foi de U$ 7,6 bilhões, fazendo a montadora subir da 56ª para a 49ª posição no
ranking geral das 100 maiores marcas globais. Desde sua primeira aparição na lista, em
2011, a montadora subiu 41 posições.
“O rápido crescimento da Nissan em apenas cinco anos, da posição 90 para a 49, mostra
que estamos atuando de forma correta, nos engajando com os consumidores enquanto
nos mantemos sempre autênticos”, declarou Roel de Vries, vice-presidente mundial
corporativo e chefe global de marketing e estratégia de marca da Nissan. “Fazer crescer
uma marca global que investe no excitement e é inovadora é parte integral do sucesso da
nossa companhia”, acrescenta Vries.
No Top 100 da Interbrand, 15 marcas são diretamente ligadas ao setor automotivo (em
ordem de aparição): Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Volkswagen, Ford, Hyundai,
Audi, Nissan, Porsche, Kia, Harley-Davidson, Chevrolet, Land Rover e a Mini, do Grupo
BMW, que aparece na lista pela primeira vez. Além dessas, o estudo elenca a Caterpillar,
fabricante de máquinas e equipamentos de construção, na 72ª posição, e a John Deere,
do segmento de máquinas agrícolas, na 83ª colocação do ranking geral.
Considerando apenas as empresas automotivas, a Toyota continua como a marca mais
valiosa, com crescimento de 16% sobre o valor estimado no ano passado, para US$ 49
bilhões.
A montadora subiu duas posições e atualmente ocupa a sexta colocação do ranking geral,
que continua liderado por empresas do setor de tecnologia, na sua maioria: Apple (US$
170,2 bilhões) e Google (US$ 120,3 bilhões), pelo terceiro ano consecutivo nos 1º e 2º
lugares, respectivamente, seguidos por Coca-Cola (US$ 78,4 bilhões), Microsoft (US$
67,6 bilhões) e IBM (US$ 65 bilhões).
Entre as automotivas, a Volkswagen foi a única a registrar queda no valor estimado da
marca, de 9%, segundo o estudo da Interbrand, de US$ 13,7 bilhões para US$ 12,5
bilhões.
Codi Sistemas apresenta novas soluções para a redução de custos industriais na
Mercopar 2015
06/09/2015 – Fonte: CIMM
A Codi desenvolve sistemas para gerenciamento e controle da produção, cujo principal
objetivo é o ganho de performance e redução de custos nos processos de manufatura dos
seus clientes. Há 8 anos no mercado, conta com uma equipe multidisciplinar com todas as
competências necessárias para o desenvolvimento de software e hardware e com larga
experiência em gestão da produção.

Na Mercopar 2015, quinta edição da feira em que a empresa se faz presente, será lançado
o Módulo de Serras, que tem como finalidade o controle em tempo real de equipamentos
de corte, em especial os que utilizam serras como ferramentas.
Outra novidade que será lançada na feira é o novo coletor de dados industriais, CODI CDI
300, que dispõe de novas tecnologias como display de OLED, dupla entrada USB e
microcontrolador.
Com excelente relação custo-benefício, Codi lança também, ferramenta adequada para a
gestão da produção em micro e pequenas empresas. Será apresentada ainda, a nova
interface do Sistema Codi que se destaca como uma opção mais ágil e alinhada com as
tendências tecnológicas atuais.
Táxis-robôs sem motorista serão testados no Japão
06/09/2015 – Fonte: CIMM
Dezenas de pessoas de uma cidade no Japão serão levadas a lojas locais por táxis sem
motorista a partir do próximo ano, em um experimento com tecnologia robótica com
potencial de se tornar comercial quando Tóquio, a capital do país, acolher os Jogos
Olímpicos de 2020.
Segundo o site do jornal britânico “The Guardian”, a partir de março de 2016, os táxis
levarão cerca de 50 moradores de Fujisawa, uma grande cidade costeira perto de Tóquio,
de suas casas para supermercados ao longo das estradas principais em viagens de cerca
de 3km.
Com isso a empresa Robot Taxi — uma colaboração entre a ZMP, uma desenvolvedora de
tecnologia automatizada de veículos, e a empresa de internet móvel Dena — vai
esquentar a corrida global envolvendo Google, Ford, BMW e outras grandes companhias,
para lançar veículos sem motorista no mercado consumidor.
Apesar dos desenvolvedores japoneses terem fé no GPS, nos radares e nas câmeras de
visão estereoscópica do carro, atendentes vão sentar-se no banco do motorista durante
as viagens, caso seja necessária intervenção humana, de acordo com relatos da imprensa
local.
Se os ensaios de Fujisawa forem bem sucedidos, os carros poderiam ser usados para
transportar os espectadores para os Jogos Olímpicos de 2020 e em comunidades rurais
que disponham de pouco ou nenhum transporte público.
Como uma das sociedades cujos integrantes estão envelhecendo mais rapidamente no
mundo, o Japão é tido como o país ideal para a introdução de veículos de autoconduzidos,
em meio a um aumento do número de acidentes envolvendo motoristas mais idosos.
O número de motoristas japoneses com idades entre 75 anos ou mais foi de 4,25 milhões
em 2013, e deverá ultrapassar 5 milhões em três anos.
Mitsubishi demite cerca de 400 operários em GO, diz sindicato
06/09/2015 – Fonte: CIMM
A Mitsubishi demitiu cerca de 400 operários na fábrica de Catalão, interior de Goiás,
informou o Sindicato dos Metalúrgicos da região. Segundo a entidade, os desligamentos
foram anunciados pela empresa na última sexta-feira (2). Esse é o segundo grande corte
realizado pela montadora japonesa em pouco mais de três meses. Em julho deste ano, a
companhia já tinha demitido cerca de 200 trabalhadores da unidade.

De acordo com o sindicato dos metalúrgicos, a Mitsubishi não comunicou previamente
sobre as demissões da última sexta-feira, "impedindo um diálogo na tentativa de
encontrar alguma alternativa".
A entidade ressalta também que os desligamentos infringem acordo mediado pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT), em julho, que garantia estabilidade no emprego
para trabalhadores da fábrica de Catalão até o fim de outubro deste ano.
Em protesto contra os cortes, o sindicato realizou na manhã desta segunda-feira, 5, ato
na porta da fábrica pedindo a reintegração dos demitidos. A entidade também agendou
para 17 horas de hoje uma caminhada pela cidade "em favor do emprego e do Brasil".
Antes disso, às 14h30, está prevista uma audiência de mediação entre montadora e
sindicato no MPT. Procurada, a Mitsubishi informou que só vai se pronunciar após essa
reunião.
Férias coletivas
Os protestos desta segunda-feira ocorrem no mesmo dia em que os funcionários da
fábrica de Catalão da Mitsubishi entraram em férias coletivas. De acordo com a
montadora, os funcionários devem ficar em casa por 20 dias.
É a segunda vez neste ano que a empresa recorre à medida. Após as demissões de julho,
os cerca de 3 mil trabalhadores da unidade passaram 10 dias afastados, para evitar mais
demissões na planta.
Na fábrica de Catalão, a Mitsubishi produz os modelos L200, Lancer e ASX. Desde maio, a
unidade passou a montar também o jipe Jimmy, após o fechamento da fábrica da Suzuki
em Itumbiara, interior de Goiás, onde o modelo era fabricado até então. A planta tinha
sido inaugurada em 2013. No Brasil, as duas marcas japonesas são coligadas e
representadas pelo grupo Souza Ramos e pelo banco BTG Pactual.
Volks
Nesta segunda-feira (5), a produção também está paralisada, nos três turnos, na fábrica
da Volkswagen em Taubaté (SP). Segundo o sindicato dos metalúrgicos da região, a
empresa informou que a paralisação foi motivada pela falta de peças, após problemas
com fornecedor.
Em alguns dias da semana retrasada, o mesmo problema paralisou a produção na
unidade em diferentes turnos.
Siemens Industry Symposium mostra o futuro da indústria no Brasil
06/09/2015 – Fonte: CIMM
Uma importante transformação digital, impulsionada por tecnologias como Big Data,
Computação na Nuvem, impressão 3D e Internet das Coisas, está em curso, alterando o
modo como os produtos são desenvolvidos, fabricados e utilizados. Como será a indústria
do futuro?
Em um mundo de produtos conectados, inteligentes, onde mercados inteiros podem
desaparecer com uma única inovação, os fabricantes terão que adotar uma nova
abordagem de negócios para manterem-se competitivos. Sua empresa está preparada
para essa mudança?
Para mostrar os caminhos da chamada Indústria 4.0, falar sobre a Plataforma para
Inovação Inteligente desenvolvida para apoiar este novo ambiente e abordar a cadeia
digital que reúne todas as fases do ciclo de vida de produto, a Siemens realiza no final de
outubro no Brasil o Siemens Industry Symposium – Realize Innovation.

O evento, que acontece no dia 26 de outubro em Porto Alegre e no dia 29 de outubro em
São Paulo, é destinado a diretores e gerentes de áreas como engenharia, manufatura,
produção industrial e de tecnologia da informação e terá a participação de nomes como
Dave Shook, vice-presidente global de estratégia de vendas, marketing e serviços da
Siemens PLM Software, que falará sobre a nova visão da Siemens - inovação para o
futuro.
A programação também contará com um painel executivo discutindo projetos de
digitalização na indústria e a colaboração entre as áreas de TI e engenharia em empresas
brasileiras, além de abordar um estudo realizado com 250 empresas brasileiras que
mostra a importância da digitalização como forma de crescimento da competitividade da
indústria.
Serviço:
Siemens Industry Symposium – Realize Innovation
Porto Alegre / RS
Data: 26 de outubro de 2015
Local: Hotel Deville Prime
Avenida dos Estados, 1909
Horário: das 09h00 às 18h00
São Paulo / SP
Data: 29 de outubro de 2015
Local: Novotel Morumbi
Rua Ministro Nelson Hungria, 450
Horário: das 09h00 às 18h00
Apex-Brasil quer atrair autopeças do segmento premium
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business
Representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos –
Apex-Brasil – desembarcam no próximo dia 12 na Europa com a missão de visitar
empresas fabricantes de autopeças e componentes de alta tecnologia a fim de atrai-las
para a cadeia de produção do segmento de veículos premium no Brasil.
As companhias a serem visitadas foram mapeadas pela própria agência, pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e indicadas por Audi, BMW,
Jaguar Land Rover e Mercedes-Benz, cujos projetos de fábrica já estão a todo vapor em
solo brasileiro.
Para detectar as possíveis empresas a estabelecerem fábricas ou expandir operações no
País, a Apex identificou junto às montadoras deste segmento os gaps na produção
nacional e quais poderiam ter demanda agregada suficiente que interessasse a indústrias
a abrir uma fábrica no Brasil. Entre as partes identificadas estão pneus, baterias, sistemas
de injeção e componentes de segurança veicular.
“Ao abordar essas empresas da cadeia de automotiva premium, queremos reduzir os
custos da indústria brasileira e aumentar sua competitividade frente a outras no mundo
que já se consolidaram como grandes exportadores neste segmento”, explica David
Barioni Neto, presidente da Apex-Brasil.
A missão liderada pela Apex prevê visitas a empresas de autopeças no Reino Unido, entre
os dias 12 e 18, e na Alemanha, de 19 a 23 de outubro com o objetivo de apresentar as
possibilidades de preencher lacunas da cadeia de fornecimento local.
Enquanto o mercado de carros de passeio em geral amargou perdas de 0,8% em média

por ano entre 2010 e 2014, os veículos premium aumentaram suas vendas em 17,5% no
mesmo período.
O setor responde hoje por apenas 2% do total de vendas de automóveis no Brasil, mas
especialistas da Apex-Brasil defendem o potencial do mercado brasileiro e a possibilidade
de aumentar esse porcentual, e citam o México como exemplo, onde os modelos de luxo
têm participação de 6% do mercado de veículos de passeio.
A agência também cita o dado de que o número de pessoas das classes A e B no Brasil
mais que dobrou em 11 anos, subindo de 13,3 milhões em 2003 para 27,1 milhões em
2014.
Yamaha Factor 150 amplia linha urbana
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business

A Yamaha leva ao Salão Duas Rodas a Factor 150, uma moto um pouco mais simples que
a Fazer com o mesmo motor de 150 cc e pequenos acertos para melhorar seu uso no
trabalho. A moto chega em duas versões, E, por R$ 7.390, e ED, com freio dianteiro a
disco, rodas de liga leve e tabela de R$ 7.990.
“Esperamos vender cerca de 4 mil unidades por mês, estima o diretor comercial da
Yamaha, Márcio Hegenberg. “Ela deve chegar à rede na metade de outubro.”
A moto usa como base a Fazer 150, de onde vêm motor, quadro, banco, sistema de
iluminação, suspensões e parte das peças plásticas de acabamento, mas tem tanque
ligeiramente maior, com 15,7 litros, defletores laterais mais simples e sem pintura,
relação final alongada e central do motor remapeada para favorecer a força em rotações
médias.
A potência declarada com etanol subiu de 12,2 para 12,4 cavalos e permanece em 12,2
cv com gasolina.
O painel é digital e tem relógio, conta-giros, indicador de marcha engatada, hodômetros
parcial e totalizador, mais indicador de autonomia restante.
A versão 125 Factor permanece à venda até porque é a moto mais vendida da Yamaha,
mas recebeu importantes para o evento. A fabricante também leva ao Anhembi a MT-09
Tracer, além das motos YZF R1 e R1M.

Factor ED tem rodas de liga leve e freio dianteiro a disco. Painel tem conta-giros,
relógio e autonomia restante como destaques. Tanque comporta 15,7 litros.
Lanterna traseira e outras peças plásticas vêm da YS 150 Fazer.
A Yamaha não revela números, mas investiu pesado em um laboratório que começou a
funcionar em 2014 por causa das homologações necessárias à fase 2 do Promot 4, novo
programa de controle de emissões que entra em vigor em 1º de janeiro de 2016. Esta
segunda etapa reduz a poluição pelo motor e passa a controlar a evaporação de
combustível a partir do tanque.
DAF completa dois anos de produção no Brasil
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business

Completa exatamente dois anos a apresentação formal do primeiro caminhão produzido
pela DAF no Brasil, o extrapesado XF105. O lançamento ocorreu durante a inauguração da
fábrica dia 2 de outubro de 2013, em Ponta Grossa, no Paraná.
Reconhecida como uma das principais marcas europeias na área de caminhões pesados e
subsidiária da norte-americana Paccar, a empresa sediada na Holanda anuncia que seus
investimentos no País já somam mais de R$ 1 bilhão, aplicados na construção do
empreendimento industrial e no desenvolvimento dos veículos.
A parte mais recente desse aporte chegou recentemente na adequação da linha de
montagem para a fabricação do CF85, modelo semipesado da marca, e da Super Space
Cab, a nova cabine do XF105, anunciada como a maior do segmento.
As novidades da DAF estarão expostas na Fenatran, feira dedicada ao segmento de
transporte, que será realizada de 9 a 13 de novembro no Anhembi, em São Paulo, e
receberá apenas DAF e Volvo entre as fabricantes de caminhões pesados.
MERCADO
A operação da DAF foi atingida em cheio pela crise que atingiu a indústria automobilística.
Em seu segundo ano de atuação no País, a marca emplacou apenas 312 caminhões XF
105 até setembro, obtendo participação de 0,56% no mercado.
As vendas nacionais acumuladas no ano, incluindo as marcas locais em todas as
categorias, somaram 55.692 unidades. No mês de setembro a DAF comercializou 54
unidades do seu extrapesado, ficando na oitava posição no ranking de vendas.
“Nesses dois anos, a fábrica brasileira da DAF esteve em constante evolução, com ajustes
para a introdução de novos modelos, melhorias em processos visando à qualidade
máxima dos nossos produtos, e aprimorando a estrutura para os nossos colaboradores.
Hoje, temos um sólido alicerce para sustentar nosso crescimento no Brasil, oferecendo
aos clientes caminhões totalmente adequados às suas necessidades”, acrescenta Michael
Kuester, presidente da DAF Caminhões Brasil.
O extrapesado XF105, destacado pela DAF pelo baixo custo de operação, força e robustez,

possui capacidade de carga de até 74 toneladas e é comercializado nas configurações 6x4
e 6x2, com potências de 410 cv, 460 cv e 510 cv, geradas pelo motor Paccar MX de 12,9
litros. O cavalo mecânico comercializado com dois modelos de cabine, Space e Comfort,
futuramente oferecerá também a Super Space Cab, com 2,10 m de altura interna.
Onix é o mais vendido outra vez em setembro
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business

As vendas de setembro mostram a força de alguns produtos no mercado. O Chevrolet
Onix foi pelo segundo mês consecutivo o carro mais vendido e no segundo lugar surgiu o
Hyundai HB20, que superou o Palio, terceiro, em pouco mais de 100 unidades.
O bom desempenho do Hyundai foi embalado por uma campanha na TV, aparentemente
com a função de limpar estoques para a chegada do ano modelo 2016, reestilizado.
Parte dos resultados de setembro mostra quem vai dominar 2015. No acumulado dos
nove meses o Fiat Palio mantém a primeira posição por uma vantagem de 4,4 mil
unidades, que pode até ser superada até o fim do ano pelo Onix no fechamento do ano.
Atrás deles estará certamente o HB20. E o VW Gol deve ser superado também pelo Fiat
Uno no consolidado de 2015.
O nono mês também teve o Ford Ka como quarto automóvel mais vendido. E o Renault
Sandero segurou a sexta posição que havia obtido no mês anterior. No acumulado do ano
o Ka também é o quarto colocado e o Sandero, o oitavo. O desempenho mensal teve
ainda dois dos novos utilitários esportivos entre os dez carros mais vendidos. O Honda
HR-V obteve a oitava posição em setembro e o Jeep Renegade surgiu pela primeira vez
entre os dez.
Os resultados no varejo explicam o bom desempenho da maioria dos modelos citados.
Nas vendas feitas a pessoa física o HR-V aparece ainda mais bem ranqueado em
setembro, na quarta posição, com o Renegade em quinto. Nenhum outro SUV aparece
entre os dez mais em setembro no varejo.
Já o Ford Ka tem seu sucesso explicado pela venda direta, feita a pessoas físicas,
modalidade em que obteve o primeiro posto em setembro. O Sandero também está bem
colocado no ranking geral pelas vendas diretas, em que segurou em setembro a terceira
posição, logo após o Fiat Uno.
Veja os mais 10 vendidos em setembro e no acumulado (geral e varejo)

Venda de motos recua 11,4% no acumulado do ano
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business

O setor de motos acumula de janeiro a setembro 947,6 mil unidades emplacadas,
resultando em queda de 11,4% ante os mesmos meses de 2014. Este é o pior volume
para o período desde o ano de 2006.
E o mês de setembro foi o segundo mais fraco de 2015 ao registrar 98,1 mil motocicletas
licenciadas, mantendo uma média diária inferior a 4,7 mil unidades lacradas. Os números
foram divulgados pela Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários.
A Honda mantém a liderança de mercado e participação superior a 80%, com 766,4 mil
motos licenciadas. Os cinco modelos mais vendidos no Brasil têm esta marca. A Yamaha
permanence na segunda posição, mas perdeu participação durante o ano e tem agora
11,5% do mercado.
O Nordeste se mantém como a região com maior volume de emplacamentos, 37,6% do
total, seguido do Sudeste, com 31,2%. Essa vantagem pode se ampliar com a nova
regulamentação para os ciclomores, modelos até com cilindrada até 50 cc bastante
difundidos no Nordeste, mas que poucas vezes aparecem nos registros do Renavan
porque o código de trânsito deixava para os municípios a fiscalização desse tipo de
veículo, o que acabava não ocorrendo.
Cummins aumenta participação no fornecimento para caminhões
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business
A Cummins registra aumento de sua participação no mercado de caminhões no Brasil,
embora o segmento tenha anotado queda nas vendas ao longo deste ano. A fabricante de
motores diesel confirma share de 31,2% entre janeiro e agosto de 2015 contra fatia de
24,8% anotado em igual período do ano passado.
Considerando os oito meses fechados do ano, do total de 49.481 caminhões licenciados,
15.438 unidades foram equipadas com motorização Cummins. Em 2014, a proporção era
de 21.824 dentro de um total de 87.914 veículos comerciais pesados.
Por categorias, a Cummins entregou a maior parte de seus produtos para equipar
caminhões leves (60% de participação no segmento), com 8.264 unidades, seguido por
semileves (52,7%) no total de 1.340 unidades. Outros 2.668 motores foram para modelos
semipesados (17,4%) e 1.131 unidades para pesados (8,6%).
Em comparação com as vendas de igual período de 2014, a Cummins obteve expressivo
crescimento na categoria semileve, de 30% de participação passou a 52,7%. Na categoria
leve, de 57,6% para 60%, e no médio, de 35,8% para 42,9%. Enquanto isso, houve
redução em semipesados e pesados, de 20% para 17,4% e de 8,8% para 8,6%,
respectivamente.
Entre os dez caminhões mais vendidos, a Cummins equipa cinco modelos do ranking. Vale
acrescentar que, do total dos caminhões vendidos de janeiro a agosto de 2015, 42% são

do segmento leves, abaixo de 15 toneladas de PBT. A Cummins atende este mercado com
três motorizações: ISF 2.8, ISF 3.8 e ISB 4.5.
Michelin LTX Force equipa Renault Duster Oroch
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business
A Michelin é a escolhida pela Renault para equipar com o seu novo pneu LTX Force 100%
da frota da picape Duster Oroch, o mais recente lançamento da marca. Lançado
primeiramente para o mercado de reposição em maio deste ano, o pneu de aplicação
mista é dedicado a picapes, SUV’s e crossovers, sendo a Duster Oroch o primeiro veículo
a sair de fábrica com o novo modelo de pneu.
Na ocasião de seu lançamento, a Michelin previa equipar ainda neste segundo semestre
outros veículos, como Chevrolet S10 e Trail Blazer, Ford EcoSport e Volkswagen Amarok,
que também sairão de fábrica com o novo pneu, que é fabricado na unidade da Michelin
em Itatiaia (RJ).
Em testes auditados pela Dekra e Tuv Sud, o LTX Force tem desempenho superior aos
concorrentes diretos como Goodyear Wrangler Adventure e Pirelli Scorpion ATR, uma vez
que que freia dois metros antes dos demais em pistas molhadas, apresenta
comportamento satisfatório em situações de aquaplanagem e, segundo a fabricante, tem
durabilidade 35% maior.
“A Michelin utilizou toda a sua expertise no desenvolvimento do pneu LTX Force, um
produto que vem reforçar o compromisso da empresa em garantir – em um só pneu –
mais segurança, mais durabilidade e mais eficiência energética, sem abrir mão de
nenhuma outra performance”, comenta o gerente de marketing para pneus de passeio e
caminhonete da Michelin na América do Sul, Anoildo Mattos.
O novo pneu foi desenvolvido com características e tecnologias herdadas do mundo da
competição.
A escultura da banda de rodagem é inspirada no Rally Dakar e desenhada para oferecer
maior aderência ao solo.
O composto de borracha também é inspirado no Rali WRC – World Rally Championschip,
que segundo a empresa, atribui ao pneu maior resistência ao desgaste.
Desta combinação da banda de rodagem reforçada e do novo composto de borracha
nasceu a nova tecnologia Rally Force.
Land Rover produzirá Evoque no Brasil
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business
A Jaguar Land Rover anuncia que o Range Rover Evoque será o modelo que vai inaugurar
a fábrica que está em fase final de construção em Itatiaia (RJ), antes mesmo do
Discovery Sport, já confirmado como produto nacional conforme havia anunciado no ano
passado, na ocasião da cerimônia que marcou o início das obras.
“Será montado na sequência [Discovery Sport] pela diferença de semanas após o início da
montagem do Evoque”, revela o diretor de marketing e produto da Jaguar Land Rover,
Gabriel Patini, ao primeiro grupo de jornalistas que visitou as instalações na quinta-feira,
1º.
A pequena mudança na estratégia, segundo Patini, se deve em parte pelo sucesso do

Evoque no mercado brasileiro, é o modelo mais vendido da marca no País, com mais de
20 mil unidades entregues desde seu lançamento.
A chegada dele antes do Discovery também se deve pelo avanço do treinamento dos
funcionários da fábrica para este produto.
Os dois modelos a serem montados na planta fluminense compartilham da mesma
plataforma, mas não são 100% iguais: suspensão, motor e câmbio são diferenciais entre
os dois.
Tanto Range Rover Evoque quanto o Discovery Sport nacionais chegam à rede ainda no
primeiro semestre de 2016, estima Patini.
Atualmente, com 42 revendas, o plano de expansão da marca prevê a abertura de mais
quatro concessionárias até o fim da primeira metade do ano que vem.
“Estamos unificando todas as revendas da rede para atenderem ambas as marcas,
incluindo a única loja exclusiva da Jaguar, que fica em São Paulo, e que em breve
também passará a ser Jaguar Land Rover”, explica.
O plano também prevê para as novas lojas a adoção do padrão global de concessionárias
das marcas.
“Já inauguramos a primeira no Brasil com este padrão global e até o fim de 2017 todas
estarão adequadas a este novo modelo.”
Parte interna de prédio que abrigará fábrica da Land Rover em Itatiaia: estrutura
de suspensão dos carros e área de armazenagem de peças.
PROCESSO FABRIL

Itatiaia abriga o primeiro empreendimento industrial 100% controlado pela empresa fora
do Reino Unido. Em outubro do ano passado inaugurou uma planta em sociedade com a
Chery e na Índia há alguns anos mantem uma pequena linha de montagem controlada
pela Tata, dona da fabricante inglesa.
Com um investimento de R$ 750 milhões previstos até 2020, a expectativa é de que a
fábrica comece a operar no primeiro trimestre de 2016.
“Estamos em dia com a obra, que está 90% concluída. Estamos agora na fase de
instalação de máquinas e equipamentos, com 30% a 35% do previsto. A obra estará
completa até o fim deste ano, quando daremos início a produção pré-série”, conta Neale
C. Jauncey, diz o diretor de manufatura e responsável pela fábrica da JLR brasileira.

A construção do prédio que abrigará a linha de produção começou em outubro de 2014,
embora parte do projeto tenha sofrido atraso de quase cinco meses devido ao período de
chuvas na região serrana do sul-fluminense.
Cerca de 1 mil pessoas transitam diariamente no terreno de 60 mil metros quadrados.
“Até agora, mais de 1,2 milhão de horas trabalhadas sem nenhum registro de acidente”,
conta Jauncey.
O responsável pela planta mostra parte da estrutura interna do galpão que já está pronta,
revelando o formato de linha suspensa, que transportará o veículo em grande parte do
processo. Sua descrição do processo revela ainda que nesta primeira fase de produção, a
carroceria já virá pintada da Inglaterra e chegará na linha de montagem junto com portas
laterais e traseira, mas que logo serão removidas para montagem de seus componentes.
De volta ao transporte suspenso, portas voltam a se encontrar com a carroceria para
montagem final, o que inclui a introdução do motor, câmbio e transmissão no veículo, que
será feito pela Benteler na própria linha.
O motor também virá da Inglaterra, mas desmontado, cujas partes serão montadas aqui.
O executivo revela que ambos os modelos terão versões a gasolina e a diesel, embora
admita que motores flex são considerados para o futuro.
“Isto já nos garante o mínimo de conteúdo local exigido pelo Inovar-Auto para
empreendimentos de nosso porte, conteúdo que começa menor, mas avançará
gradativamente ao longo dos anos. Até 2020, já teremos nossa própria funilaria e
pintura.”
Em um segundo galpão, ligado ao primeiro que abriga a linha de montagem, inúmeras
prateleiras já devidamente enfileiradas serão destinadas ao estoque de peças e materiais.
“Teremos aqui componentes suficientes para o abastecimento da linha por dez dias,
considerando que trabalharemos em regime just in time: as peças entrarão no galpão por
meio de docas (portas) e virão direto do fornecedor para o consumo da fábrica”, explica
Jouncey.
25% do total de funcionários previstos para a produção já foram contratados. As 90
pessoas já passam por treinamento no TDC (Training Development Center), nas
dependências da fábrica.
O local é liderado por supervisores denominados coaching, treinados por quatro meses na
Inglaterra e cuja missão é disseminar o conhecimento para os demais empregados. A
equipe está na fase de criação dos métodos de montagem: por meio da desmontagem
completa e detalhada de um modelo fabricado no Reino Unido, eles checam item por item
inclusos no veículo para depois reconstruir o carro com instruções que eles mesmos
descreverão em português e que serão utilizadas ao longo da linha de produção.
“Em parceria com o Senai, esses trabalhadores também passaram por treinamento de
segurança, manufatura enxuta, resolução de problemas entre outras disciplinas”, diz o
diretor de manufatura.
A próxima fase do treinamento será o aprendizado sobre como operar as ferramentas de
trabalho a partir da simulação em programas de realidade virtual nos quais serão
analisados todos os procedimentos que farão parte da rotina na produção real.
A empresa também iniciou a segunda turma do programa de treinamento denominado
Inspirando os Trabalhadores do Amanhã. Do total de alunos que terminou o primeiro
curso, cerca de 60% já estão empregados na unidade de Itatiaia.

Em 2016 está programada a abertura do primeiro Education Business Partnership Centre,
um centro educativo que oferecerá diversas atividades em classe para ajudar crianças em
fase escolar a desenvolverem habilidades, colocá-las em contato com um ambiente de
trabalho real e inspirá-las a seguir carreira na Jaguar Land Rover no futuro.
“Primeiro vamos certificar esta como uma fábrica capaz de entregar produtos de
qualidade, para então começar a pensar sobre os produtos Jaguar para produção local.”
EcoSport 1.6 recebe opção automática
06/09/2015 – Fonte: Automotive Business

O aumento da concorrência levou a Ford a mudar a linha EcoSport 2016. O carro tem
agora opção de câmbio automático Powershift de seis marchas combinada a um motor 1.6
com até 131 cavalos. Antes dele, a caixa automática só era disponível na versão 2.0.
A novidade está chegando à rede com preços apontados para o Jeep Renegade. O valor
inicial cobrado pelo 1.6 SE Direct é de R$ 68.690, o mesmo de um Renegade de entrada
com câmbio manual.
O novo conjunto motor-câmbio do Ford está disponível em quatro opções. A mais
completa, FreeStyle Plus, chega a R$ 80,3 mil, quase R$ 5 mil a menos que um Renegade
automático com nível semelhante de equipamentos.
O restante da linha EcoSport teve preços reduzidos por volta de 3%. “O que fizemos foi
basicamente alinhar a tabela com os valores que a rede vinha praticando”, afirma o
gerente de marketing da Ford, Oswaldo Ramos.
O motor 1.6 adotado na nova opção é o mesmo que equipa Fiesta e Focus. Faz parte da
família Sigma e tem como principal diferença daquele utilizado no EcoSport manual (com
até 115 cv) o duplo comando variável para as válvulas de admissão e escape. Ambos são
feitos em Taubaté (SP).
A transmissão Powershift vem do México. Com as novas versões, essa caixa deve tomar
mais de 50% das vendas do EcoSport. “Até então a venda dos EcoSport automáticos
estava em 30% a 40%”, estima a supervisora de produto Ana Salles.
“Na faixa de R$ 75 mil a R$ 80 mil, somente 4% dos carros vendidos têm câmbio
manual”, diz Ramos. Com o novo conjunto motor-câmbio, o EcoSport 1.6 automático
recebe também o sistema de partida a frio fornecido pela Bosch, que pré-aquece o
combustível e dispensa o tanquinho de gasolina.

Desenho do EcoSport permanece igual, assim como interior. Câmbio automático

sequencial tem seis marchas e está acoplado ao mesmo 1.6 de 131 cavalos
utilizado no Fiesta e no Focus
Entre os equipamentos de série do lançamento há piloto automático, controles eletrônicos
de tração e estabilidade, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, central multimídia
Sync com Applink, comando de voz, controles de áudio e de telefone no volante desde a
versão SE Direct, a automática mais em conta. Por custar menos de R$ 70 mil, ela
substitui a 2.0 SE Direct como opção aos portadores de necessidades especiais e frotistas.
A 2.0 FreeStyle também sai de linha.
SEGMENTO CONCORRIDO
A participação dos utilitários esportivos compactos no País saltou de 4,4% para 9,7%
entre outubro de 2014 e agosto de 2015. Desde o início do ano o EcoSport recebeu como
novos concorrentes nacionais o Honda HR-V (atual líder do segmento), o Jeep Renegade
(quarto colocado) e o Peugeot 2008 (décimo quinto).
Além disso, o Renault Duster (terceiro) manteve preços competitivos e está na cola do
EcoSport. O Ford conta no acumulado até setembro 26,3 mil unidades emplacadas,
vantagem de menos de 700 carros sobre o Renault.
Mas os concorrentes que mais preocupam a Ford são da Honda e da Jeep. “O HR-V
chegou com preço mais baixo do que imaginávamos”, afirma o gerente de marketing
Oswaldo Ramos. A atenção dada ao Renegade ficou evidente no posicionamento de preço
das novas opções automáticas. Nos meses mais recentes o Jeep foi o segundo mais
vendido (atrás apenas do HR-V) e no acumulado do ano já é o quarto mais emplacado,
com 5,1 mil carros a menos que o terceiro colocado. Até o fim do ano estará fungando no
cangote de EcoSport e Duster.
DESEMPENHO ACEITÁVEL
A nova opção 1.6 automática ficou boa mesmo em uso urbano e tráfego carregado,
situações em que o 2.0 de 147 cavalos não faz tanta falta. Em estradas com trânsito livre
ele também vai bem.
Em trechos de serra, porém, é preciso passar o câmbio para a posição Sport e fazer as
mudanças no modo sequencial, pelo botão na alavanca. Se o motorista tiver preguiça e
mantiver a transmissão em Drive em trechos sinuosos, o câmbio ficará fazendo reduções
exageradas e levando o motor acima de 4 mil giros sem necessidade sempre que o
motorista pisar um pouco mais fundo no pedal direito.
Segundo a Ford, o novo 1.6 automático acelera de zero a 100 km/h em 11,8 segundos,
um tempo mais baixo que o obtido por Renegade 1.8 e Duster 2.0 automáticos. De
acordo com o programa de etiquetagem veicular, o novo EcoSport obteve letra A. Na
cidade ele percorreu 7,2 km/l com etanol e 8,3 km/l com gasolina. Na estrada rodou 10,2
km/l com o derivado de cana e 12,1 km/l usando o combustível fóssil.
Veja abaixo os preços da linha EcoSport 2016:
1.6 SE manual – R$ 65,9 mil;
1.6 SE Direct aut. – R$ 68.690 (novo);
1.6 SE aut. – R$ 71,9 mil (novo);
1.6 FreeStyle manual – R$ 71,9 mil;
1.6 FreeStyle aut. – R$ 76,9 mil (novo);
1.6 FreeStyle Plus aut. – R$ 80,3 mil (novo);
2.0 4WD – R$ 82,5 mil;
2.0 Titanium aut. – R$ 85,9 mil.

Acordo de livre comércio reúne 40% do PIB global e desafia China
06/09/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Após quase oito anos de negociações, foi anunciada nesta segunda (5) a conclusão da
Parceria Transpacífico (TTP), o maior acordo regional de comércio da história.
EUA, Japão e os outros dez integrantes da parceria formam cerca de 40% da economia
mundial e o acordo tem potencial para reescrever as regras do comércio global.
Além de reduzir barreiras comerciais com o corte de tarifas de importação entre seus
parceiros, o TPP facilita as transações ao estabelecer regras uniformes para setores como
investimentos, ambiente, direitos trabalhistas e propriedade intelectual.
Para entrar em vigor o acordo terá de ser ratificado pelos Legislativos dos 12 países, o
que nos EUA não deverá ser fácil, sobretudo em meio à corrida presidencial – na Austrália
e no Canadá, ele também deve enfrentar oposição parlamentar.
Mesmo antes da ratificação, a conclusão do acordo é uma vitória para o presidente
americano, Barack Obama, que investiu no TTP como uma das principais ações de sua
estratégia geopolítica e econômica.
Em comunicado divulgado logo após o anúncio do acordo, Obama não escondeu que um
dos objetivos centrais foi marcar posição na rivalidade com a China.
“Quando mais de 95% de nossos consumidores potenciais vivem fora de nossas
fronteiras, não podemos deixar que países como a China escrevam as regras da economia
global. Nós devemos escrever essas regras”, afirmou.
Com clara dimensão geopolítica, que dá músculos ao plano de Obama de reorientar o eixo
da diplomacia americana para a Ásia, o TTP é antes de tudo um mega-acordo de
comércio, que une a primeira e a terceira maiores economias globais: EUA e Japão.
Os dois países nunca assinaram um tratado bilateral de comércio e gradualmente
derrubarão as atuais barreiras.
Os demais integrantes do TTP são Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Cingapura, Malásia,
México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã.
Um novo caminho
Concluído após uma maratona de cinco dias de negociações na cidade americana de
Atlanta, o acordo coloca ainda mais em xeque a relevância da Organização Mundial do
Comércio (OMC), que tenta fechar há mais de uma década a Rodada Doha, o ambicioso
tratado multilateral de livre-comércio.
O brasileiro Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, parabenizou os países do TTP e disse
que o acordo prova que é possível alcançar consenso entre países com interesses diversos
quando existe “vontade política e determinação”.
Para outro brasileiro, o economista Maurício Mesquita Moreira, do setor de integração e
comércio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Parceria Transpacífico
deixa claro para onde caminha o comércio mundial, com novas regras estabelecidas pelo
bloco liderado pelos EUA.
“Há o objetivo claro de sinalizar para a China que, se quiser continuar participando do
comércio global, em algum momento vai ter que se ajustar a essas novas regras”,
reforçou Moreira.

Opinião: Acordo enterra debate ideológico sobre comércio
Guido Orgis, editor executivo de Economia
O anúncio da Parceria Transpacífico é uma demonstração de que a causa do livre
comércio não morreu. Pelo menos em uma parte do globo que representa 40% do PIB
mundial – cifra que logo deve crescer com a entrada de novos membros, como Coreia e,
espera-se, a China.
Embora algumas análises digam que o Brasil pode perder alguns mercados, o acordo é
também positivo para o país: serve como um sinal de que não há mais tempo para os
debates ideológicos de uma década atrás que enterraram a Alca e não permitiram que a
diplomacia brasileira, presa a um Mercosul disfuncional, entregasse qualquer acordo
comercial relevante.
A causa do livre comércio se baseia em uma das teorias mais simples e precisas da
história da economia. Dois países ficam mais ricos ao trocarem mercadorias porque se
especializam naquilo que fazem melhor. O comércio aumenta a produtividade e, com isso,
a riqueza de uma nação.
As críticas à teoria não desmontam essa matemática. O que mais preocupa quem vê com
restrições a abertura comercial é que os países entram no mercado aberto em níveis
diferentes de desenvolvimento social e tecnológico. É o que faz com que as negociações
incluam cláusulas de apoio a países menos desenvolvidos.
A proteção comercial, por si só, não leva ao desenvolvimento, como mostra o estado da
indústria brasileira, uma das mais protegidas do mundo emergente. Ele vem de uma
combinação de acumulação de capital e de ganhos de produtividade (com investimento
em tecnologia e educação).
O comércio eleva a capacidade de acúmulo de capital e a produtividade. O fato de o
acordo Transpacífico ser coordenado pela maior economia do mundo é sintomático disso.
Foi o caminho escolhido pelos EUA para estender sua liderança.
O Brasil fez uma escolha diferente. Na última década, elevou tarifas, protegeu indústrias e
não fechou acordos relevantes. Está há meses parado na mesa de negociações com a
União Europeia por causa das dificuldades de chegar a uma proposta que agrade também
os parceiros do Mercosul.
O país ignorou os problemas em seu próprio bloco e não mediu com precisão o risco de
apostar em um grande acordo global que reduzisse as barreiras a produtos agrícolas
dentro da Organização Mundial do Comércio.
Há, é preciso dizer, muita hipocrisia na defesa do livre comércio e a proteção à agricultura
no mundo rico é a maior de todas. Mas parece um erro acreditar que não reduzir barreira
alguma é melhor do que aceitar o mundo como ele é.
Isolamento
O Brasil se isola ainda mais na cadeia global de comércio e seus produtos devem ficar
ainda menos competitivos diante da Parceria Transpacífico (TPP), avaliam parte dos
analistas.
De imediato, o acordo deve gerar desvios do comércio brasileiro principalmente no
segmento de manufaturados, mas também do agronegócio. No ano passado, o Brasil
exportou US$ 54 bilhões para os 12 países envolvidos na TPP e importou US$ 60 bilhões.

Entenda os principais pontos do acordo de livre comércio no Pacífico
06/09/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
O acordo comercial entre 12 países, entre eles Estados Unidos e Japão, é um dos mais
importantes da História. O pacto eliminará milhares de tarifas e afetará trocas comerciais
feitas por países que representam 40% da economia mundial.
Entenda os principais pontos do compromisso firmado nesta segunda-feira (5) em Atlanta.
Parlamentares dos países pertencentes ainda têm que aprovar o acordo.
O que é o Acordo Transpacífico?
O Acordo de Parceria Transpacífico (TPP) é um novo pacto comercial entre 12 países do
Pacífico, incluindo Estados Unidos e Japão, duas das três maiores economias mundiais. A
parceria pode se converter no maior acordo regional da história, com a redução de
barreiras tarifárias e estabelecimento de padrões comuns para os 12 países que o
integram e representam 40% da economia mundial. No caso americano, o governo
calcula que serão eliminadas 18 mil taxas que incidem sobre os produtos Made in USA. O
acordo, no entanto, ainda precisa ser ratificado pelos legisladores dos 12 países
integrantes.
Quais são os países participantes?
São 12: Estados Unidos, Japão, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Malásia, México, Nova
Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã.
Quem ficou de fora?
O componente geopolítico do acordo é muito forte. E o pacto foi uma das principais
bandeiras econômicas do presidente americano, Barack Obama, em relação à Asia. No
passado, o TPP era visto como um mecanismo para conter o avanço comercial chinês.
Mas, nos últimos anos, a relação a americana com Pequim foi suavizada.
De acordo com o jornal britânico Financial Times, a China está observando o
desenvolvimento do acordo com cautela e está comprometida com negociações
comerciais próprios. Muitos na comunidade empresarial americana, segundo o “FT”,
acreditam que a real promessa do acordo é uma possível abertura à participação de
outros países, especialmente da China.

Ainda conforme o jornal britânico, Coreia do Sul, Taiwan e Filipinas são países asiáticos
que poderiam aderir ao acordo
As principais regras
Tarifas e cotas: Muito utilizadas para proteger as indústrias nacionais de bens
importados mais baratos, as tarifas sobre importações já foram um padrão de política
comercial, e geraram a maior parte da receita do Tesouro dos EUA no século XIX. Após a
Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, os EUA lideraram um movimento em
direção a um comércio mais livre.
Hoje, os EUA e os países mais desenvolvidos têm poucas tarifas, mas algumas
permanecem. Os EUA, por exemplo, protegem o mercado interno de açúcar de
fornecedores globais de menor preço e impõem tarifas sobre calçados importados,
enquanto o Japão tem sobretaxas crescentes sobre produtos agrícolas, incluindo arroz,
carne e produtos lácteos. O pacto é um esforço para criar uma zona de livre comércio no
Pacífico.
Meio ambiente, trabalho e propriedade intelectual: Negociadores americanos
destacam que o acordo do Pacífico busca nivelar as condições entre os países ao impor
rigorosas normas de trabalho e ambientais aos parceiros comerciais, além da supervisão
dos direitos de propriedade intelectual.
Fluxo de dados: O pacto comercial do Pacífico também tem o objetivo de resolver uma
série de questões que surgiram desde que acordos anteriores foram negociados. Uma
delas é que os países concordam em não bloquear as transferências de dados via internet,
e não exigem que os servidores sejam localizados no país para fechar negócio.
Esta proposta tem atraído a preocupação de alguns países, entre eles a Austrália, pois
isso poderia entrar em conflito com as leis e regulamentos sobre privacidade e dados
pessoais armazenados no exterior.
Serviços: Um grande objetivo do pacto do Pacífico é aumentar as oportunidades para
indústria de serviços, que responde pela maioria dos empregos privados na economia
americana. Os EUA têm uma vantagem competitiva em uma gama de serviços, incluindo
finanças, engenharia, software, educação, direito e tecnologia da informação. Embora os
serviços não estejam sujeitos a tarifas, condições de nacionalidade e restrições sobre o
investimento são usadas por muitos países em desenvolvimento para proteger as
empresas locais.
Negócios estatais: Os negociadores americanos têm discutido a necessidade de abordar
o favoritismo frequentemente concedido a empresas estatais. Embora Vietnã e Malásia
tenham muitas dessas empresas, os EUA também têm algumas (o serviço postal e Fannie
Mae, por exemplo). O acordo final pode incluir termos que buscam garantir alguma
neutralidade concorrencial, mantendo a porta aberta para a aceitação futura da China no
pacto.
Qual é o tamanho das economias participantes?
EUA
Com um PIB de US$ 17,42 trilhões em 2014, os EUA se mantêm no posto de maior
economia do mundo, à frente da China. Os americanos importaram US$ 2,33 trilhões e
exportaram US$ 1,61 trilhão no ano passado. Seus principais destinos de exportação
foram Canadá (19,2%), México (14,8%), China (7,6%) e Japão (4,1%). Já as
importações feitas pelos americanos vieram majoritariamente de China (19,9%), Canadá
(14,8%), México (12,5%), Japão (5,7%) e Alemanha (5,3%).
Japão
No ano passado, a terceira maior economia do mundo registrou um PIB de US$ 4,616
trilhão. As exportações totalizaram, US$ 710,5 bilhões e foram, principalmente, para EUA

(18,9%), China (18,3%), Coreia do Sul (7,5%), Hong Kong (5,5%) e Tailândia (4,5%). As
importações, num total de US$ 811,9 bilhões, vieram de China (22,3%), EUA (9%),
Austrália (5,9%), Arábia Saudita (5,9%), Emirados Árabes Unidos (5,1%), Qatar (4,1%)
e Coreia do Sul (4,1%).
Austrália
A economia australiana somou bens e serviços no valor de US$ 1,44 trilhão em 2014.
Exportou US$ 250,8 bilhões. Entre as commodities que vendeu para o exterior estão
carvão, minério de ferro, ouro e carne. Os principais compradores foram China (33,7%),
Japão (18%), Coreia do Sul (7,4%) e EUA (4,2%). A origem dos US$ 245,9 bilhões em
compras externas foram China (20,5%), EUA (10,6%), Japão (6,8%), Cingapura (5%),
Alemanha (4,7%), Coreia do Sul (4,7%), Malásia (4,4%) e Tailândia (4,3%). Entre os
itens estão máquinas e equipamentos de transporte, computadores, partes e
equipamentos de telecomunicação, petróleo e derivados.
Brunei
Seu PIB foi de apenas US$ 15,1 bilhões no ano passado. As exportações, principalmente
de petróleo e gás natural, para Japão (39%), Coreia do Sul (12,5%), Austrália (9,7%),
Índia (9,2%), Tailândia (6,4%) e Indonésia (5,8%), totalizaram US$ 11,38 bilhões. As
importações, que incluem bens e alimentos, vieram de Japão (39%), Coreia do Sul
(12,5%), Austrália (9,7%), Índia (9,2%), Tailândia (6,4%) e Indonésia (5,8%), num total
de US$ 4,3 bilhões.
Canadá
Com um PIB de US$ 1,789 trilhão em 2014, os EUA são o principal parceiro comercial dos
canadenses. Mais de 76% das exportações do Canadá foram para o país vizinho. Entre os
produtos vendidos aos exterior por um montante de US$ 465,1 bilhões no ano passado
estão veículos, máquinas industriais, aeronaves, químicos, petróleo, gás, eletricidade e
alumínio. As importações de máquinas e equipamentos, veículos e partes, petróleo,
químicos, eletricidade e bens duráveis, que totalizaram US$ 482,1 bilhões, vieram de EUA
(54,5%), China (11,5%) e México (5,6%).
Chile
O Chile registrou um PIB de US$ 258 bilhões no ano passado. O país exportou US$ 76,98
bilhões e importou US$ 70,67 bilhões. Entre os principais produtos vendidos para fora
estão cobre, frutas, peixes e vinho. Os destinos foram China (24,4%), EUA (12,3%),
Japão (10%), Coreia do Sul (6,2%) e Brasil (5,4%). O país comprou petróleo e derivados,
químicos, equipamentos elétricos e de telecomunicações, veículos e gás natural de China
(20,9%), EUA(19,8%), Brasil (7,9%) e Argentina (4%).
Malásia
No PIB de US$ 326,9 bilhões de 2014, o comércio exterior respondeu por US$ 231,3
bilhões em exportações e US$ 193,6 bilhões em importações. As exportações foram de
semicondutores e equipamentos eletrônicos, petróleo, madeira, borracha, têxteis,
químicos e painéis solares para Cingapura (14,2%), China (12%), Japão (10,8%), EUA
(8,4%), Tailândia (5,3%), Hong Kong (4,8%), Austrália (4,3%), Índia (4,2%) e Indonésia
(4,2%).
Já as importações de eletrônicos, máquinas, derivados de petróleo, plásticos, veículos,
ferro, alumínio e químicos vieram de China (16,9%), Cingapura (12,6%), Japão (8%),
EUA (7,7%), Tailândia (5,8%), Coreia do Sul (4,6%) e Indonésia (4,1%).
México
Em 2014, o PIB mexicano foi de US$ 1,283 trilhão. As exportações totalizaram US$ 406,4
bilhões. Os principais produtos vendidos foram bens manufaturados, petróleo e derivados,
prata, frutas, vegetais, café e algodão. Os EUA foram o principal destino, ficando com
mais de 80%.

As importações, de US$ 407,1 bilhões, incluíram máquinas, equipamentos elétricos,
partes de automóveis para montagem e reparo e aeronaves. A origem principal origem
também foram os EUA (48,8%), seguidos de China (16,6%) e Japão (4,4%).
Nova Zelândia
Os bens e serviços da neozelandeses geraram um PIB de US$ 198,1 bilhões no ano
passado. As importações incluem frutas, carne, vinho e petróleo, num total de US$ 40,21
bilhões, para China (20%), Austrália (17,5%), EUA (9,3%) e Japão (5,9%). As
importações, avaliadas em US$ 40,71 bilhões, vieram de China (17%), Austrália (12,3%),
EUA (11,7%), Japão (6,7%), Alemanha (4,8%), Coreia do Sul (4,5%) e Malásia (4,3%) e
incluem petróleo e derivados, veículos e têxteis.
Peru
O país sul-americano teve um PIB de US$ 202,9 bilhões em 2014. As exportações de US$
36,43 bilhões foram para China (18,3%), EUA (16,1%), Suíça (6,9%), Canadá (6,6%),
Brasil (4,2%) e Japão (4,1%).
Entre os produtos estão cobre, ouro, zinco, aspargos, café, peixe, gás natural e petróleo.
As importações de US$ 40,25 bilhões incluem petróleo e derivados, químicos, plásticos,
veículos, TVs, equipamentos de telecomunicações, papel, algodão e medicamentos vindos
de China (21%), EUA (21%), Brasil (4,7%), México (4,6%) e Equador (4,2%).
Cingapura
O PIB da ilha foi de US$ 308,1 bilhões no ano passado. As vendas ao exterior totalizaram
US$ 409,5 bilhões em máquinas e equipamentos, farmacêuticos e químicos, produtos
refinados de petróleo e bebidas a China (12,6%), Malásia (12%), Hong Kong (11%),
Indonésia (9,4%), EUA (5,9%), Japão (4,1%) e Coreia do Sul (4,1%).
Os US$ 366 bilhões em importações vieram de China (12,1%), Malásia (10,7%), EUA
(10,3%), Coreia do Sul (5,9%), Japão (5,5%), Indonésia (5,1%), Emirados Árabes
Unidos (4.2%) e Arábia Saudita (4%). Entre os principais produtos estão máquinas e
equipamentos, e combustíveis minerais.
Vietnã
A economia vietnamita registrou um PIB de US$ 186 bilhões no ano passado. Suas
exportações foram de US$ 147 bilhões, majoritariamente de roupas, sapatos, eletrônicos,
frutos do mar e arroz. Os EUA foram o principal destino (20%), China (10,4%), Japão
(10,3%) e Coreia do Sul (5%).
As compras externas totalizaram U$ 138,6 bilhões e vieram de China (30,4%), Coreia do
Sul (15%), Japão (8,9%), Tailândia (4,9%), Cingapura (4,7%) e EUA (4,4%). Os itens
foram máquinas e equipamentos, derivados de petróleo, matéria-prima para indústria de
vestuário e calçado, eletrônicos, plásticos e automóveis.
Para CNI, novo bloco comercial vai afetar exportações brasileiras e reforça
isolamento do país
06/09/2015 – Fonte: Reuters
A Parceria Transpacífico, acordo comercial que une os Estados Unidos e outros 11 países
da costa do Pacífico, acendeu um sinal de alerta na indústria brasileira, que prevê um
impacto negativo nas exportações aos países que integram o bloco e reforça o isolamento
comercial do Brasil.
Em nota a ser divulgada nesta terça-feira, a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
afirma que acompanha “com preocupação” as negociações para o mega-acordo
comercial e teme a perda de competitividade no mercado norte-americano e nos países
da Ásia incluídos no acordo.

A Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) une Estados Unidos, Canadá, México,
Chile, Peru e Colômbia, Japão, Austrália, Vietnã, Brunei, Malásia e Cingapura em um
acordo que derruba barreiras tarifárias e não tarifárias e reúne 40 por cento do Produto
Interno Bruto (PIB) mundial. O acordo foi anunciado na segunda-feira.
De acordo com a CNI, no último ano o Brasil exportou para essas economias 31 bilhões
de dólares em produtos manufaturados, o que corresponde a 35 por cento de toda a
pauta de exportação industrial do país.
“Com a assinatura do tratado, esses países terão cada vez menos barreiras, tarifárias e
não tarifárias, no comércio intrabloco”, diz a nota da CNI, alertando que o acordo é mais
uma mostra “de que o mundo se fecha em grandes blocos e o Brasil e o Mercosul
continuam isolados”.
A CNI tem cobrado que o Brasil expanda suas tentativas de acordos comerciais,
independentemente da ação do Mercosul. Uma das preferências dos empresários é
justamente acelerar tratativas com os Estados Unidos –- não de um acordo comercial,
impedido pelas regras do bloco sul-americano, mas de derrubada de barreiras não
tarifárias.
O próprio ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, tem
defendido essa postura, alegando que os Estados Unidos têm uma tarifa média de
importação de 5 por cento, o que, na prática, funciona como uma abertura comercial.
As barreiras maiores são as não tarifárias, de padrões de qualidade, inspeção e sanitárias.
O governo recomeçou este ano, depois de um congelamento de quase dois anos nas
relações, a negociar acordos de padronização da produção para ampliar o acesso ao
mercado norte-americano.
Na nota, a CNI defende ainda que o governo brasileiro acelere as negociações do acordo
Mercosul-União Europeia, que poderá ter uma troca de ofertas este ano depois de mais de
um ano praticamente sem evoluções.
Depois de uma retomada promissora em 2012, por iniciativa dos europeus, o acordo
perdeu fôlego. Entre outras razões, porque enquanto esperavam uma ação do Mercosul,
emperrada pela má vontade argentina em negociar uma proposta que atingisse os 90 por
cento das linhas tarifárias acertadas inicialmente, a União Europeia iniciou também uma
negociação com os Estados Unidos para um acordo Transatlântico.
Inicialmente com atenção voltada para América do Sul, os europeus passaram a
concentrar esforços nas conversas com o governo norte-americano.
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06/09/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Para facilitar a entrega dos cartões de transporte da Metrocard, a associação que
representa as operadoras do transporte coletivo metropolitano integrado da Região
Metropolitana de Curitiba (RMC) orienta que as empresas cadastradas centralizem a
retirada em uma única pessoa, impreterivelmente, até o dia 23 de outubro. O objetivo é
evitar sobrecarga no sistema e fila nos postos de atendimento no final do mês, período
que normalmente o fluxo é maior.
Briga entre prefeitura e concessionárias faz passageiros usarem ônibus velhos
Até o momento apenas 45% das empresas foram retirar na Central Metrocard os cartões
de seus colaboradores. A unidade está localizada na Rua Benjamin Constant, 148, na

região central de Curitiba. A demora, segundo nota da própria Metrocard, podem fazer
com que os colaboradores não tenham tempo hábil de efetuar as compras de créditos
para o próximo mês.
A Metrocard informa que para a retirada dos cartões deverá ser enviada uma autorização
da empresa, com Termo de Utilização do novo cartão preenchido pelo funcionário. O
modelo encontra-se disponível no site da empresa.
No dia 30, encerraram-se as vendas dos vales-transporte temporários de papel, mas a
validade para utilização continuará até 31 de dezembro.
O cartão-transporte das linhas metropolitanas substituiu o cartão que permitia a
integração de linhas de Curitiba e da RMC – que sofreu desintegração da parte financeira
em janeiro, quando o estado anunciou a separação do caixa do sistema metropolitano do
que atende à capital.
A Metrocard é uma associação sem fins lucrativos que reúne as 17 empresas operadoras
da região metropolitana. Com a desintegração, a gestão das linhas metropolitanas
integradas deixou de ser realizada pela Urbs (órgão da prefeitura de Curitiba) e passou
para a Comec – que repassou a gestão da bilhetagem eletrônica para essa associação.
90% dos municípios do Paraná perderão desconto em remédios do Farmácia
Popular
06/09/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Para moradores de 363 municípios paranaenses, o acesso facilitado a medicamentos mais
baratos inseridos no Aqui Tem Farmácia Popular deve acabar no ano que vem.
A previsão orçamentária para 2016, em análise no Congresso Nacional, prevê repasse
zero para a ação, que é um braço do programa Farmácia Popular e consiste no
credenciamento de farmácias comuns para a venda de remédios com até 90% de
desconto graças a subsídios dados pelo governo federal.
No Paraná, essa expansão do programa significou a montagem de uma rede que hoje
chega a pouco mais de 3 mil farmácias credenciadas. Com o fim do Aqui Tem Farmácia
Popular tudo isso acaba e se voltará ao estágio de 2006, quando apenas as farmácias
próprias do programa vendiam a medicação com desconto.
Popularidade
O possível fim do “Aqui Tem Farmácia Popular” é mais um golpe para a popularidade da
presidente Dilma Rousseff. Criado em 2006, o programa é claramente uma ação voltada à
classe média, com o objetivo de atingir a parte da população que não busca assistência
no Sistema Único de Saúde, mas tem dificuldade para manter tratamento medicamentoso
devido ao alto preço dos medicamentos.
Atualmente, o estado tem 11 farmácias desse tipo. Elas estão distribuídas em dez
municípios do estado. Em todo o país, são 526. Nem um décimo da rede credenciada, que
totaliza 34.337 e está presente em 4.452 cidades do país.
Entre os medicamentos que podem ser comprados com desconto hoje estão os destinados
a tratamento da osteoporose, rinite, Parkinson e glaucoma. Os anticoncepcionais e as
fraldas geriátricas também entram na lista.
Alguns deles ainda poderão ser comprados na rede própria do Farmácia Popular, outros –
como os destinados à rinite, à osteoporose e as fraldas geriátricas – estarão disponíveis
apenas nas credenciadas. Nesses casos, o desconto acaba definitivamente.

Essa possível mudança em 2016 significará um corte de custos na casa do meio bilhão
para o Ministério da Saúde. Mas acabará pesando no orçamento de muitos brasileiros.
Caso da aposentada Maria da Conceição Alves.
Ela conta que é uma sobrinha a responsável por comprar os seus medicamentos. “Sei que
ela compra mais barato por causa do desconto, mesmo assim, aumentou bem nos últimos
tempos. Se acabar esse programa, vai ficar muito mais caro”, comenta.
Até o começo deste mês, R$ 470,1 milhões já tinham sido destinados pela pasta a
farmácias credenciadas que venderam as medicações no sistema de copagamento –
quando o consumidor paga uma parte e o governo complementa o valor restante. Para o
pagamento dos remédios que estão inseridos no sistema de gratuidade já foram
destinados R$ 1,5 bilhão nos primeiros dez meses deste ano.
Esse grupo de medicações – que inclui remédios para o tratamento da asma, hipertensão
e diabete – não deve sofrer alterações no ano que vem. Isso significa que continuarão
serem distribuídos, inclusive, na rede varejista credenciada.

Investimentos de capital de risco crescem no Brasil
06/09/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Na última década, o empresário brasileiro vem, aos poucos, deixando o conservadorismo
de lado para procurar novas alternativas de financiamento. E entre eles estão o Venture
Capital (VC) e o Private Equity (PE), modalidades feitas por meio de gestores de
investimentos que contribuem para viabilizar negócios de startups e de pequenas e
médias empresas, que precisam de aportes que vão dos R$ 10 milhões aos R$ 200
milhões, em média.
De acordo com a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity (ABVCAP), o
capital disponível para investimento no país cresceu 35,4% de 2013 para 2014, o que
representou um salto de R$ 27,2 bilhões para R$ 36,8 bilhões.
O conselheiro da ABVCAP Humberto Matsuda avalia que entre as razões para a
popularização desta modalidade de investimento estão a estabilização do real nos últimos
dez anos e a melhor percepção que os investidores internacionais passaram a ter em
relação ao Brasil. Dados preliminares da associação apontam que no ano passado a

participação estrangeira foi de 55%, sendo os fundos de pensão alguns dos seus
financiadores mais representativos.
O sócio da gestora CRP, João Marcelo Eboli, no entanto, considera que instituições de
fomento brasileiras, principalmente a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), também foram responsáveis
pelo crescimento desse capital de risco. “A indústria de Private Equity e de Venture
Capital cresceu quando novos gestores apareceram, e a Finep e o BNDES tiveram um
papel muito importante para o fomento da área”, afirma Eboli.
Plancorp
O Plancorp Merchant Bank é um dos gestores de Private Equity e de Venture Capital que
atuam em Curitiba. Com 12 anos de mercado, a empresa viabilizou um aporte de R$ 86,5
milhões como dívida conversível – o que significa que não é necessariamente convertida
em participação societária – ao Madeiro, via o fundo de investimento HSI; entre outros.
Embora a economia brasileira esteja em retração, a perspectiva do sócio-fundador da
gestora, Juarez Seleme, é de que haja uma maior procura por este segmento entre o
empresariado. “Le Lis Blanc, Aramis, Osklen, foram diversas as empresas que captaram
investimentos por Private Equity. Por meio dele, os empresários se tornam novos
investidores e criam um círculo virtuoso para a economia”, reforça.
A CRP atua há 35 anos na região Sul e a foi responsável pelos primeiros investimentos na
provedora de internet Nutecnet, do Rio Grande do Sul. Anos depois, a empresa foi
vendida para o Grupo RBS e rebatizada de ZAZ, até ser vendida para a Telefónica e dar
origem ao Portal Terra.
Vendas e IPOs
As gestoras de PE e VC são responsáveis por viabilizar o capital para financiar negócios
por períodos de cinco a dez anos. Os fundos podem entrar com participações minoritárias,
majoritárias ou totalitárias, se tornando sócias e implantando práticas de governança
corporativa. Após esse período, as gestoras podem vender as empresas – o que é o mais
comum no Brasil – ou fazer ofertas públicas iniciais (IPOs) na Bolsa para viabilizar os
investimentos.
Segundo o sócio da CRP, porém, esta última opção é menos recorrente no país, devido à
retração que o mercado de ofertas públicas apresenta nos últimos anos e pela dificuldade
de absorção. “Esse seria o melhor dos mundos para nós, porque quando se faz uma boa
saída via mercado, a tendência é que o retorno seja potencializado. O preço pago pelo
negócio costuma ser maior que as outras alternativas e, além disso, permite que posições
minoritárias comprem o controle da empresa”, considera.
Mas mesmo com o crescimento do setor observado no Brasil, os gestores afirmam que o
conservadorismo local é responsável por barrar uma maior evolução do segmento. “O
empresário brasileiro é muito patrimonialista.
Muitos acham que as empresas devem ser passadas de geração em geração. Não há um
conceito de criar um negócio, fazê-lo crescer e gerar novos negócios. Mas isso tem
mudado ultimamente”, avalia o socio-fundador do Plancorp Merchant Bank, Juarez
Seleme.
TI e novas mídias devem receber mais aportes na crise
Os negócios em mídias e Tecnologias da Informação (TI) são considerados hoje os mais
atraentes para receber aportes de PE e VC, segundo o conselheiro da ABVCAP Humberto
Matsuda.
Em um período de crise acentuada, o conselheiro acredita que as iniciativas que oferecem
produtos B2B (negócios para negócios, na sigla em inglês) tendem a chamar mais a

atenção dos investidores. “Soluções que contribuem para a redução de custos tendem a
ter um melhor desempenho, porque as empresas grandes se interessam por produtos que
ajudam a controlar os custos nestes períodos”, justifica ele.
Outro motivo para a maior captação deste tipo de negócio é o apetite pelo risco da nova
geração de empreendedores e startups.
No Brasil, o Venture está associado ao investimento em negócios que estão há menos
tempo no mercado e que precisam de aportes menores de dinheiro para se viabilizar. Em
geral, é nesta modalidade que se encaixam as empresas de tecnologia. Já o Private é
direcionado para alavancar empresas mais maduras, com o objetivo de fazer com que
elas cresçam de tamanho e de valor.
Como uma grande parte dos investimentos vem dos fundos de pensão internacionais,
Matsuda afirma que novas perdas de grau pelas agências de risco, como o que ocorreu
em setembro pela Standard & Poor’s, podem afetar as operações no Brasil. Os
investimentos por meio do VC e do PE feitos pelos fundos internacionais só acontecem se
o país tiver o certificado de ao menos duas agências.

Artigo: A fraude da Volkswagen
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios
A criação de um software específico para a manipulação de resultados de testes de
poluição dos automóveis a diesel da VW é um dos maiores escândalos industriais da
história.
Não apenas pelos mais 11 milhões de veículos atingidos em todo o mundo, mas
principalmente pela quebra de confiança da empresa frente a seus clientes, e talvez com
repercussões em toda a indústria automobilística, passando pela demonstração da
fragilidade dos órgãos reguladores oficiais de vários países.
O tamanho, a complexidade e a visibilidade dessa indústria têm feito com que ela
frequentemente seja sacudida por escândalos que atraem muita atenção do público.

Na própria Volkswagen, já ocorreram escândalos éticos anteriormente, como em 2005,
quando o representante dos trabalhadores no conselho de administração foi demitido,
preso e condenado por ter pagado viagens de lazer e outros desvios financeiros a
membros do conselho da empresa e a sindicalistas.
A alta direção também foi envolvida com a condenação do ex-diretor de recursos
humanos. O ex-presidente da empresa negou saber das irregularidades. O escândalo teve
repercussões no país, pois Luís Marinho, ex-sindicalista e atual prefeito de São Bernardo,
foi citado.
Praticamente todas as montadoras de veículos já foram sacudidas por problemas técnicos
de qualidade que geraram enormes campanhas de recall e, consequentemente,
reestruturações internas.
O que tem de diferente no escândalo da VW em relação a problemas de qualidade
frequentes que afetam as empresas e clientes do setor automotivo?
Esses problemas, em geral, são falhas na capacidade da engenharia dessas empresas de
entender o comportamento de determinados itens ou mesmo subsistemas, o que, muitas
vezes, transborda para problemas de relações públicas e comunicações, quando a
empresa frequentemente tem dificuldades de gerenciar os danos à imagem.
Mas nenhum desses problemas, que muitas vezes ameaçam até a segurança dos
consumidores, foi causado intencionalmente para prejudicar os clientes ou a sociedade.
A falta de comportamento ético é resultado das dificuldades que as empresas enfrentam
com esse próprio tipo de comportamento, não o reconhecendo ou minimizando-o com o
intuito de reduzir os potenciais custos para reparar esses danos e reduzir os impactos
financeiros, escondendo informações do público e dos governos.
Dessa vez, porém, a situação foi extremamente grave. Para enganar consumidores,
órgãos governamentais de controle e entidades de defesa do interesse público, a empresa
desenhou um instrumento específico para isso, para forjar os resultados de testes que
mostram seus produtos como 40 vezes menos poluidores do que realmente são.
A poluição do ar causada pelos automóveis é uma importante causa de mortalidade em
todo o mundo.
A montadora alemã tem ambição de ser a número 1 do mundo em volume de vendas e
faturamento entre 2016 a 2018. Tem crescido muito, em particular no maior mercado do
mundo atualmente, a China.
Essa pode ser uma das causas desse problema atual. A pressão para acelerar o
crescimento frequentemente gera problemas adicionais ao estressar a organização acima
de suas capacitações.
Há cerca de seis anos, tive a oportunidade de participar de um grupo da empresa
responsável por uma reflexão sobre os métodos que a organização usava para conceber e
desdobrar seu planejamento estratégico.
Trabalhando a partir de Washington, nos EUA, até para ter uma visão além da Alemanha,
uma de minhas contribuições foi mostrar como a busca por se tornar a número 1 cria uma
série de distorções nas ações das empresas, como também ocorreu na Toyota.
E, principalmente, por se tratar de uma meta que diz mais respeito ao ego dos líderes da
empresa, com alguma implicação para a imagem corporativa, e menos dos reais
interesses e desejos dos consumidores.

Escândalos de corrupção estouram com frequência no mundo corporativo, de construtoras
brasileiras até gigantes multinacionais e bancos. Ou mesmo acidentes ecológicos, como o
que aconteceu com empresas de petróleo.
Esse incidente, porém, foi muito grave. Representa uma traição aos consumidores e aos
explicitados propósitos da empresa, conforme apresentados por ela em sua comunicação
com o mercado e sociedade em slogans publicitários, com “você conhece, você confia” ou
“clean diesels”, em comerciais nos EUA, ou louvando as qualidades da engenharia alemã.
Isso serve para nos lembrar, uma vez mais, que uma empresa existe para atender aos
seus clientes. Colocar os objetivos de crescimento e lucratividade acima desses interesses
é um grande equívoco.
Há um enorme prejuízo à sociedade com a emissão de poluentes acima do esperado. Mas
muitos consumidores tendem a perdoar muitos erros das grandes empresas. Na
Alemanha, matriz do grupo, a consciência ambiental é grande, mas também são os
interesses econômicos da companhia.
Pode prevalecer o pragmatismo alemão. Na Europa, onde a empresa é líder, as
consequências podem ser significativas, assim como nos EUA. No Brasil, apenas uma
picape a diesel é vendida, com baixo volume de vendas. Portanto o impacto tende a ser
pequeno.
Algumas consequências já foram sentidas. O antigo CEO pediu demissão, alguns
dirigentes também foram demitidos, as ações da empresa caíram, e os custos para
reparar os clientes e pagar multas a órgãos reguladores serão bilionários.
Criou-se uma cicatriz profunda que pode ser reparada com ações concretas e fortes. Se
outras montadoras estiverem envolvidas em práticas semelhantes, a reputação de toda a
indústria automobilística estará em jogo.
Ao mesmo tempo, esse fato pode acelerar os esforços de utilização de carros com
tecnologias menos poluidoras.
Mas, até lá, a empresa terá de fazer uma investigação interna para entender melhor o
que aconteceu e como evitar que esse tipo de situação volte a ocorrer. Isso se a VW
quiser continuar sendo uma das empresas mais importantes do mundo.
(José Roberto Ferro é presidente do Lean Institute Brasil).
Estado de Nova York terá 1º fábrica para produção em impressoras 3D de
grande escala, dizem fontes
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios

O estado de Nova York investirá US$ 125 milhões para construir a primeira instalação de
impressoras 3D em escala industrial do mundo como parte de uma parceria públicoprivada com a norueguesa Norsk Titanium AS, segundo fontes com conhecimento do
acordo.

A cerimônia de lançamento das obras da fábrica é esperada para o final de outubro ou
novembro em Plattsburgh, Nova York, cerca de 160 milhas ao norte de Albany, capital do
Estado, disseram as fontes, que não podem falar publicamente antes do anúncio oficial.
As fontes disseram que a instalação está programa para estar totalmente operacional até
o final de 2016 quando estará apta a "imprimir" grandes componentes para fabricantes de
peças de aeronaves e fabricantes de armamentos a um custo muito menor que os das
atuais tecnologias.
A fabricação aditiva, ou impressão em 3D, é utilizada para construir objetos em 3D
adicionando camadas de materiais como plástico, metais ou concreto.
A Norsk Titanium, também conhecida como NTi, não quis comentar. O SUNY Polytechnic
Institute da Universidade de Nova York, que vai gerenciar o programa, não estava
imediatamente disponível para comentários.
A NTi recebeu meia dúzia de ofertas de outros Estados para construir a instalação, mas
finalmente escolheu Nova York, de acordo com as fontes. O local deve abrir com várias
dezenas de grandes impressoras 3D, mas este número crescerá com o tempo, disseram.
NTi diz que sua tecnologia utiliza fio de titânio para fabricar componentes a um custo até
70% menor do que as tecnologias atuais, e em cerca de 10% do tempo. Os defensores da
impressão 3D dizem que pode ajudar fabricantes de aeronaves cortar os custos de peças
feitas de titânio, que custam sete vezes mais do que o alumínio
Minds + Machines: Em um mundo com máquinas cada vez mais inteligentes,
qual o papel do ser humano?
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios

Em 2012, o pesquisador Andrew McAfee, do MIT, estava entre os palestrantes da primeira
edição do Minds+ Machines. Liderada pela GE, a conferência nascia da percepção de que
uma grande mudança estava em curso e reunia as pessoas mais aptas a prever os novos
rumos da internet industrial. Nesta semana, ao pisar mais uma vez no palco do Minds+
Machines, em São Francisco, Andrew McAfee não hesitou em declarar: “A maioria de nós,
mesmo apenas três anos atrás, não chegou nem perto de prever o quanto as máquinas
aprenderam, quantas habilidades adquiriram ao longo desse período.”
O que proporcionou esse salto? E, nesse cenário em que há máquinas cada vez mais
inteligentes, qual a vantagem competitiva de um ser humano? São essas as perguntas
feitas agora por McAfee, que lançou no ano passado, em parceria com Erik Brynjolfsson, o
livro “The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brlliant
Technologies”. A obra entrou na lista de mais vendidos no New York Times e do Wall
Street Journal.
De acordo com o McAfee, dois fatores ajudam a entender por que nos últimos anos
“exemplos de ficção científica começaram a aparecer no mundo real”. Um deles tem a ver
com a lei de Moore.

Elaborada em 1965 por Gordon Moore, cofundador da Intel, a lei prevê que o poder de
processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses, sem aumento no custo.
Passados 50 anos da previsão de Moore, vivemos um momento em que esse poder já é
tão grande que, quando ele dobra, tem um impacto absurdo.
Em segundo lugar, McAfee destaca uma mudança de paradigma na forma como lidamos
com a aprendizagem das máquinas. Até recentemente, esse processo era similar ao que
nós usamos para aprender um segundo idioma na idade adulta, compara o pesquisador.
“A gente senta com um livro de gramática e tenta aprender todas as regras, certo? Mas é
um processo inacreditavelmente frustrante, porque há muitas regras e elas não são
consistentes.
Há verbos irregulares e toneladas de exceções. Nosso cérebro quase explode tentando
dominar todas as regras”, disse McAfee, lembrando-se de sua estratégia (mal sucedida)
para aprender francês.
Hoje, porém, especialistas em inteligência artificial buscam oferecer às máquinas
oportunidades de aprendizado muito mais parecidas com as que uma criança pequena
têm para adquirir sua língua materna.
“As crianças aprendem ouvindo as pessoas ao redor, interagindo com os pais,
identificando padrões, observando uma série de exemplos, sendo parabenizadas quando
acertam e gentilmente corrigidas quando erram. É assim, aparentemente sem esforço,
que elas conseguem dominar a linguagem.”
Para explicitar essa mudança, McAfee apresentou um exemplo prático: a história de um
programa de computador que aprender a jogar Atari sozinho. A experiência, desenvolvida
por pesquisadores do Google DeepMind, mereceu a capa da prestigiada Nature, em
janeiro.
“Tudo o que os pesquisadores fizeram foi dizer ao computador que sua meta era
maximizar o número do score. Ele que descobrisse como fazer isso”, contou McAfee,
enquanto mostrava na tela o desempenho do programa com o jogo Pong, em que o
usuário precisa rebater uma bola para destruir uma barreira no alto da tela.
Nos primeiros dez minutos, o algoritmo ainda tenta controlar o movimento da bola. Após
duas horas, joga como um expert. Quatro horas depois, o programa tem um insight: se
abrir uma passagem na barreira para que a bola atinja o topo da tela, consegue obter
mais pontos de forma mais eficiente. Moral da história: “não tente disputar com ele numa
partida de Pong”, brinca o pesquisador.
Mas e quando a disputa ocorre no mundo real, no ambiente de trabalho? Diante de
máquinas inteligentes, em que áreas o ser humano ainda pode sair vencedor? “Às vezes
eu escuto alguém dizer que, no futuro, não haverá mais um lugar para nós. Mas não há
nada mais longe da verdade. Nós ainda fazemos coisas que nenhuma máquina consegue
fazer”, assegura McAfee. Ele destaca três: bom senso, habilidades sociais e criatividade.
Alguém pode argumentar que o bom senso anda em falta, mas, brincadeiras à parte,
McAfee fala de uma qualidade fundamental para interagirmos com o mundo real. Para
demonstrar sua ideia, ele mostra a foto de um bebê que se recusa a engatinhar até a mãe
– há um buraco entre ambos, e o bebê sabe que, se avançar, vai cair.
“Esse tipo de noção está gravado tão profundamente em nosso ‘hardware’ que mesmo um
bebê reconhece o risco ao ser defrontado pela primeira vez com esse tipo de situação.”
Para algo muito simples, mas é algo que as máquinas não têm.

O mesmo vale para habilidades sociais, como negociação, persuasão, coordenação e
motivação. E há estudos mostrando que, nessa nova economia que estamos criando,
essas características vêm sendo cada vez mais valorizadas – com reflexo na remuneração
dos profissionais.
Por fim, também detemos (ainda) o título de campeões na área de criatividade. “Apesar
de algumas promessas nesse sentido no mundo da inteligência artificial, a capacidade de
desenvolver algo inteiramente novo ainda é uma habilidade profundamente humana”, diz
McAfee.
“E quando penso em senso comum, habilidades sociais e criatividade, percebo que nós
ainda precisaremos de ‘nós’ por um bom tempo na economia da segunda era das
máquinas.”
O Minds+Machines foi realizado entre os dias 29/9 e 1/10, e algumas palestras do evento
podem ser visualizadas no site www.ge.com.
ThyssenKrupp espera economizar 100 milhões de euros com novo programa de
cortes
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios

O grupo industrial alemão ThyssenKrupp planeja um novo programa de corte de custos
em sua divisão de aço para conseguir economia anual de pelo menos 100 milhões de
euros, afirmou o diretor da divisão a um jornal alemão.
"Vamos olhar muito atentamente para nossos custos nos próximos anos. Espero
economias adicionais de pelo menos 100 milhões de euros por ano", disse Andreas Goss
ao jornal Rheinische Post.
A indústria siderúrgica está enfrentando queda nos preços de seus produtos, excesso de
capacidade e demanda fraca. No Brasil, o grupo ThyssenKrupp detém a Companhia
Siderúrgica do Atlântico, instalada no Rio de Janeiro.
O programa de economia de custos encerrado em setembro atingiu economias de 650
milhões de euros por ano na divisão europeia, dos quais 180 milhões foram obtidos com
reduções de horas trabalhadas e com 1.000 cortes de empregos, disse o executivo.
"A jornada de 31 horas semanais foi acertada até 2018, o que nos permitirá evitar novos
cortes de empregos", disse Goss ao jornal.
Engenheiros da VW confessam manipular motores desde 2008, diz jornal
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios
Engenheiros da Volkswagen confessaram que instalaram o software para manipular os
dados de emissões poluentes em alguns motores a partir de 2008, segundo matéria
publicada neste domingo (4) no jornal "Bild, Bild am Sonntag". Os engenheiros, que
trabalham no desenvolvimento de motores na central do consórcio em Wolfsburg, no

norte da Alemanha, explicaram que o motor EA189, que estavam desenvolvendo desde
2005, estava a ponto de começar a ser produzido em série.
Por não encontrarem uma fórmula que os permitisse cumprir ao mesmo tempo os limites
de emissões poluentes como o de custos, recorreram ao software para evitar que um
projeto que era de grande importância para a companhia tivesse que ser paralisado.
O motor começou a ser produzido em série não só para o mercado americano, mas para o
mundial.Até agora as investigações não deram nenhum indício de que o ex-presidente da
Volkswagen, Martin Winterkorn - que renunciou por causa do escândalo - estivesse ciente
das manipulações.
Por outro lado, o jornal garantiu que um dos mais próximos colaboradores de Winterkorn,
Ulrich Hackenberg, está na mira da pesquisa interna, suspeito não só de saber da fraude,
mas de ter dado a ordem para que ela acontecesse.
A manipulação dos dados de emissões poluentes nos motores à diesel da Volkswagen
provocou um escândalo que pode custar à companhia alemã multas de bilhões de euros
O Brasil precisa investir em pessoas
06/09/2015 – Fonte: Época Negócios

O economista Austan Goolsbee liderou o Conselho Econômico da Presidência dos Estados
Unidos entre setembro de 2010 e junho de 2011. Aos 41 anos, era o membro mais jovem
do gabinete de Barack Obama.
Mesmo trabalhando para o governo no auge da crise econômica, nunca perdeu o bom
humor: em 2009, foi eleito a celebridade mais engraçada de Washington. Nascido no
Texas, Goolsbee diz que a economia de seu país ainda passará por um longo processo de
recuperação. Em relação ao Brasil, ele acredita que o principal problema do país é a falta
de investimento em capital humano.
Época Negócios Nos últimos anos, o Brasil ancorou seu crescimento no consumo. Esse
modelo se esgotou?
Goolsbee A maior fraqueza do Brasil não é o tamanho do Estado ou a regulação do setor
público. É, sim, o fato de o país ainda não investir pesado em capital humano. O Brasil
tem várias vantagens competitivas, nem sempre valorizadas.
Uma delas é uma população jovem e dinâmica, algo que a maioria dos países ricos não
tem mais. As únicas economias que cresceram – e crescem – baseadas no consumo são
aquelas que investiram extensivamente na qualificação de sua gente.
Então, se o Brasil quiser migrar de um país de renda média para um país rico de verdade,
é imperativo fazer esse investimento.
Época Negócios Quais países tiveram sucesso baseando seu crescimento no consumo e
não no investimento?

Goolsbee Os Estados Unidos mais do que qualquer outro. Claro que o modelo pode ser
questionado, mas, no geral, ele tem funcionado bem. Porém, o crescimento do país só
pode estar ancorado no consumo à medida que existe investimento em pessoas. É isso o
que leva a um aumento da produtividade e da renda. Essa elevação, por sua vez,
abastece o ciclo do consumo.
Época Negócios O senhor poderia citar outro exemplo próximo à realidade da América
Latina?
Goolsbee Sim, o México conseguiu aumentar a produtividade e os salários de forma
efetiva nos últimos 20 anos. Eles avançaram alguns degraus na escala de capital humano
não somente investindo na educação, mas em treinamento.
Quanto mais educados e especializados uma nação, um estado, uma cidade ou um
indivíduo, não apenas mais ricos eles serão, com melhores empregos e maior renda,
como também estarão mais aptos a enfrentar recessões.
Época Negócios A economia dos Estados Unidos já está se recuperando o suficiente para
que haja um aumento da taxa básica de juros?
Goolsbee Não, eu acredito que o mercado de trabalho ainda precisa de um tempo para
se recuperar. Além do mais, a diferença entre o PIB real e o PIB potencial ainda é grande.
Acredito também que essa é a avaliação de Janet Yellen, a presidente do Fed, o banco
central americano. Por isso, a taxa de juros ainda vai demorar um pouco para subir.
Quando esse movimento voltar a acontecer, deverá ser gradual.
Época Negócios Outra discussão atual é sobre por que os preços do petróleo estão tão
baixos.
Goolsbee É verdade. Há quem diga que o problema é de produção. Segundo essa
hipótese, os Estados Unidos estão produzindo muito petróleo. Há quem diga, porém, que
é uma questão de demanda. Com o desaquecimento da economia chinesa, há sobra de
petróleo. Tendo a achar que a questão é de demanda. De qualquer forma, o cenário é de
desaceleração da economia mundial. Isso não é bom para países emergentes como o
Brasil.
Moody´s: forças subjacentes são suficientes
investimento

para País
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06/09/2015 – Fonte: Em.com
A diretora-gerente da Moody's Latin America, Susan Knapp, afirmou nesta terça-feira, 6,
que as forças subjacentes do Brasil ainda são suficientes para manter o grau de
investimento, apesar de as dinâmicas atuais de crescimento serem piores do que a
agência antecipava. A declaração foi dada na 17ª Conferência Anual da Moody's, em São
Paulo.
"As forças subjacentes ainda são suficientes para manter o grau de investimento, mas o
Brasil enfrenta desafios, como o crescimento fraco, desequilíbrios fiscais persistentes e a
situação política", comentou Susan. A diretora apontou que o desempenho econômico
brasileiro tem sido mais fraco do que a Moody's havia antecipado e que espera-se uma
melhora apenas moderada no curto prazo.
Segundo Susan, o aperto monetário, somado ao consumo e investimento fraco e à
confiança baixa de empresas e famílias, afetam negativamente as perspectivas
econômicas para o Brasil neste ano e no próximo.
"O governo não tem sido capaz de cumprir as metas fiscais e falta consenso político para
lidar com a rigidez estrutural, o que é essencial para garantir o equilíbrio fiscal". Ela

lembrou que as baixas taxas de aprovação do governo Dilma Rousseff também colaboram
para a crise política.
A Moody's acredita que a dívida bruta do Brasil deve continuar subindo e superar 70% do
PIB no fim deste ano. Enquanto isso, o Banco Central terá de continuar atuando para
reduzir as pressões inflacionárias. "Embora o atual ciclo de aperto monetário esteja se
aproximando do fim, a Selic está no maior patamar em sete anos e deve ter uma queda
apenas moderada em 2016", afirmou.
Susan apontou que as dinâmicas de crescimento do Brasil estão cada vez mais
complicadas, não apenas por problemas internos, mas também em função de questões
externas.
Ela citou a desaceleração do crescimento global, a turbulência nos mercados chineses, a
estagnação da Europa e a perspectiva de normalização da política monetária nos EUA. "A
América Latina não é alheia à corrupção e cada vez têm sido mais frequentes casos de
corrupção envolvendo servidores públicos e privados de alto escalão", acrescentou.
Crise esfria ânimos para novo leilão da ANP
06/09/2015 – Fonte: Em.com
O governo não conta com os resultados da 13.ª rodada de concessões da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) para ampliar a arrecadação e
aliviar o caixa neste ano. Marcado para amanhã, o leilão vai oferecer 266 blocos
exploratórios com valor mínimo total de R$ 978 milhões para o bônus de assinatura.
Fontes próximas à organização, porém, avaliam que não há espaço para concorrência e
grandes ágios: "Se vender, já é sucesso", afirmou uma fonte.
A ausência de áreas de grande potencial e o cenário de baixas cotações internacionais do
petróleo - com o barril negociado a US$ 48, em média - devem limitar o apetite das
grandes petroleiras multinacionais, na avaliação do governo.
"A arrecadação não é o mais importante desse leilão, mas a indicação ao mercado
fornecedor de que vale a pena investir no Brasil, porque o governo tem a intenção de
continuar concedendo áreas para exploração e desenvolvendo o setor. O esperado é que
haja pouca disputa", afirmou uma fonte do governo próxima à organização.
Ao todo, 32 empresas de 17 países pagaram as taxas de inscrição e acesso aos dados
técnicos das áreas ofertadas. A avaliação no governo é que o leilão deve atrair,
principalmente, pequenas e médias empresas nacionais na maioria das áreas.
As petroleiras multinacionais teriam mais apetite pelas áreas de Sergipe-Alagoas e
Espírito Santo, onde o risco é menor e a exigência de investimento, maior.
Ainda assim, o governo descarta o risco de um "fracasso como o que ocorreu no México",
onde apenas 5 das 19 áreas ofertadas em duas rodadas neste ano foram arrematadas. A
expectativa de que a Petrobras entre tímida nessa rodada também deve ter influência
sobre o resultado, segundo a fonte do governo.
A estatal, tradicionalmente, é a empresa que mais apresenta lances para as áreas e
garante a dinâmica nas concorrências da ANP. Mas, neste ano, por causa da dificuldade
de caixa, deve ser mais criteriosa.
Seletividade
A estatal e outras empresas avaliam que será preciso "seletividade" na escolha das áreas,

diante da baixa cotação de petróleo e grandes desinvestimentos neste momento de crise
do setor. "Não tenho visto muito interesse de empresas estrangeiras.
Mesmo a Petrobras, se está em fase de desinvestimentos seria estranho investir agora",
avalia Sônia Agel, ex-procuradora da ANP e atualmente consultora em advocacia em
petróleo e gás.
Ainda que seja um leilão de baixa demanda, a 13.ª rodada é importante para demonstrar
"normalidade institucional no setor", avalia o professor da UFRJ Edmar de Almeida.
"Apesar de todos os problemas políticos, institucionais e regulatórios, o setor não está
paralisado. Seria uma péssima mensagem se, por algum motivo, o leilão fosse cancelado.
Passaria o recado de que realmente o melhor para o investidor seria ficar longe daqui",
avalia.
A expectativa, segundo a ANP, é que o leilão leve a investimentos de até R$ 2,8 bilhões
nos próximos cinco anos com as atividades exploratórias. "Com a rodada, a indústria
continua caminhando", avalia uma fonte.
A visão da indústria vai em direção oposta. As exigências de conteúdo local e excessiva
discricionariedade da ANP em casos de unitização podem afastar investidores, segundo
Sônia Angel. "As condições estão em desacordo com a realidade", avalia.
Indicador da FGV de desemprego avança 3,5% em setembro
06/09/2015 – Fonte: Em.com
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) avançou 3,5% em setembro ante agosto,
para 92,6 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 6, o a
Fundação Getulio Vargas (FGV). Trata-se do maior nível desde novembro de 2007 (93,9
pontos). A alta significa que a percepção dos consumidores sobre o mercado de trabalho
piorou e sugere aumento da taxa de desemprego no período.
"O ICD, confirma que o desemprego deve continuar sua escalada em setembro, com a
piora da percepção do mercado de trabalho em todas as faixas de renda, com destaque
para aqueles situados nas faixas de renda mais baixa e mais elevada", destacou o
economista Rodrigo Leandro de Moura, pesquisador da FGV, em nota oficial.
A taxa de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do País atingiu 7,6% em
agosto, a maior para o período desde 2009, segundo os dados mais recentes divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A piora nas avaliações sobre o
mercado de trabalho em setembro contra agosto ocorreu principalmente entre as famílias
de baixa renda e as que estão no topo.
Segundo a FGV, o indicador que mede a percepção de dificuldade de se obter emprego
subiu 3,2% para a faixa dos consumidores com renda familiar mensal até R$ 2,1 mil e
avançou 5,0% entre as famílias com ganhos superiores a R$ 9,6 mil.
O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda familiar,
da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção sobre a
situação presente do mercado de trabalho.
Encomendas à indústria alemã têm queda inesperada de 1,8% em agosto
06/09/2015 – Fonte: Em.com
As encomendas à indústria da Alemanha tiveram uma queda inesperada em agosto ante
julho, de 1,8% no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério de
Economia do país.

O recuo contrariou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que
previam avanço mensal de 0,3%.
As encomendas domésticas caíram 2,6% em agosto ante o mês anterior, enquanto as
encomendas estrangeiras registraram declínio de 1,2%. Embora a demanda da zona do
euro tenha avançado 2,5% em relação a julho, as encomendas de fora do bloco caíram
3,7%.
Na comparação anual, por outro lado, as encomendas à indústria alemã tiveram ganho de
2,3% em agosto, desconsiderando-se ajustes.
A variação mensal das encomendas em julho foi revisada para baixo, para queda de
2,2%, do recuo estimado originalmente em 1,4%, informou o ministério.
Informativo de Washington: Parceria Transpacífica pode ser concluída na
próxima Ministerial
06/09/2015 – Fonte: CNI
O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) confirmou realização
de reunião Ministerial da Parceria Transpacífica (TPP, em inglês) para o dia 30 de
setembro a 1º de outubro em Atlanta, nos Estados Unidos.
A reunião será precedida de um encontro entre os negociadores-chefe do acordo, que
ocorrerá entre os dias 26 e 29 de setembro.
A confirmação da reunião Ministerial sinaliza avanço, com vistas a conclusão, das
negociações do mega-acordo de comércio entre os 12 países participantes.
Na última reunião Ministerial ocorrida no Havaí (28-31 julho deste ano), os países não
conseguiram chegar a um acordo devido a divergências na área de regras de origem para
o setor automotivo, preferências sobre produtos agrícolas (lácteos, arroz e açúcar) e
regras sobre propriedade intelectual.
No cerne das divergências entre os negociadores do EUA, Canadá, México e Japão, está a
flexibilização das regras de origem do NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do
Norte).
Japão e EUA propõem para a TPP regras de origem menos restritivas do que as do NAFTA
para o comércio de automóveis e autopeças. Esses dois países importam uma série de
insumos de terceiros mercados asiáticos que não compõe a TPP.
A notícia completa e outros assuntos como:
* Discussões entre Senado e Câmara mostram divergências na pauta de política comercial
* SGP: USTR analisará pedidos de revisão da lista de produtos beneficiados
CLIQUE AQUI e acesse o informativo.
Mudanças não serão indolores, diz novo CEO da Volkswagen
06/09/2015 – Fonte: Reuters
O novo presidente-executivo da Volkswagen, Mathias Mueller, alertou sua equipe em
reunião nesta terça-feira que as mudanças na companhia não seriam indolores, primeiro
sinal de que empregos podem ser cortados em resposta ao devastador escândalo de
emissões de diesel. "Soluções técnicas para os problemas estão em vista. Entretanto, as
consequências financeiras e nos negócios ainda não estão claras", disse Mueller, de
acordo com um comunicado divulgado pela companhia.

"Portanto, estamos revisando todos os investimentos planejados. O que não é
urgentemente necessário, será descartado ou adiado", acrescentou. "E, portanto, iremos
ajustar nosso programa de eficiência. Eu serei bem sincero: isso não será indolor."
Exportação de minério de ferro da Vale recua 12% em agosto, diz sindicato
06/09/2015 – Fonte: Reuters
A Vale e suas coligadas exportaram em agosto 21,805 milhões de toneladas de minério de
ferro, recuo 12 por cento ante o mesmo mês de 2014, informou nesta segunda-feira o
Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos (Sinferbase).
Somando julho e agosto, os dois primeiros meses do terceiro trimestre, a maior produtora
global de minério de ferro exportou 47,827 milhões de toneladas da commodity, uma alta
de 0,5 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados de setembro ainda não foram publicados pelo Sinferbase.
A Vale deve publicar seu relatório de produção do terceiro trimestre em 19 de outubro e
seu balanço financeiro trimestral, com dados sobre embarques, em 22 de outubro.
No acumulado dos oito primeiros meses do ano, a Vale exportou um total de 184,837
milhões de toneladas, crescimento de 3,6 por cento em relação ao mesmo período do ano
passado, segundo os dados publicados pelo Sinferbase.
Ainda que os preços do minério de ferro tenham caído a mínimas históricas em 2015, com
um aumento da oferta global, a Vale seguiu as mineradoras concorrentes e elevou sua
produção, visando defender a sua participação de mercado.
No segundo trimestre deste ano, a companhia produziu 85,3 milhões de toneladas de
minério, a melhor performance de extração para um segundo trimestre e a segunda maior
produção trimestral de sua história.
O volume, excluindo a produção atribuível à Samarco (joint venture 50/50 da Vale e da
BHP) foi 7,4 por cento superior ao mesmo período do ano passado e 14,4 por cento maior
que o primeiro trimestre.
As outras exportadoras de minério do Brasil em agosto foram a Samarco, com vendas ao
exterior de 2,528 milhões de toneladas, e a Anglo American, com 988 mil de toneladas.

