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Alta de preços da indústria é a maior da série histórica do IBGE
27/10/2015 – Fonte: G1

Os preços da indústria subiram 3,03% em relação em setembro, frente a agosto e atingiu
a maior alta da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
que teve início em janeiro de 2014.
O Índice de Preços ao Produtor mede as mudanças nos preços de oferta do Brasil.
Portanto, é um acompanhamento da variação média dos preços de produção de bens e
serviços.
Os preços são medidos na "porta da fábrica", mas quando sobem ou caem acabam
refletindo no varejo.
No ano até setembro, o avanço acumulado é de 7,80%, contra 4,63% em agosto. O
acumulado em 12 meses foi de 9,44%, contra 7,27% em agosto.
Entre as 24 atividades das indústrias extrativas e de transformação pesquisadas pelo
IBGE, 22 apresentaram variações positivas de preços.
Os avanços partiram de bens de capital (2,92%); bens intermediários (3,73%) e bens de
consumo (1,91%).
Bancos privados e BB encerram greve nesta segunda-feira (26) em Curitiba e
região
27/10/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

Os funcionários dos bancos privados e do Banco do Brasil de Curitiba e Região seguiram a
recomendação do Comando Nacional de Greve e encerraram a paralisação da categoria
nesta segunda-feira, 26, depois de 21 dias de mobilização.
Já os trabalhadores da Caixa Econômica Federal (CEF) decidiram por continuar de braços
cruzados, segundo o Sindicato dos Bancários de Curitiba.

Com isso, a CEF será a única instituição que não abrirá normalmente neste terça (27).
Uma reunião exclusiva dos servidores ocorrerá na terça, às 17h, para decidir pelo retorno
às agências.
Assembleia
As votações sobre o fim da greve ocorreram por volta das 20h30 desta segunda. Além do
sindicato local, os bancários de Londrina, de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande
do Sul decidiram pelo fim da mobilização.
A classe aceitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de um reajuste
de 10% nos salários, na Participação dos Lucros e Resultados (PLR) e no piso, e mais
14% para os vales refeição e alimentação.
Descontada a inflação no acumulado dos últimos 12 meses – tendo como base o INPC –,
o índice representa um aumento real de 0,11%.
A Fenaban também ofereceu um abono parcial dos dias parados.
A decisão pelo fim do movimento grevista ocorreu durante a assembleia da categoria, que
teve início às 18h desta segunda, em Curitiba.

Negociação
Desde o dia 25 de setembro, os bancos haviam apresentado três propostas.
A primeira previa reajuste de 5,5%, com abono de R$ 2,5 mil, que não seria incorporado
ao salário.
Na segunda oferta, feita no dia 20, apresentaram correção de 7,5% aos salários, sem
abono. Na última quarta-feira (21), foi proposto reajuste de 8,75%, também sem abono.
Com o reajuste aprovado, a categoria acumula ganho real de 20,83% nos salários e
42,3% nos pisos salariais entre 2004 e 2014. Ano passado, foram 2,02% acima da
inflação
Recessão afeta capital de giro e deixa pequenas empresas endividadas
27/10/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A recessão econômica está criando dificuldades para as pequenas e médias empresas
(PMEs) fecharem as contas do mês.
Segundo dados do Banco Central (BC), a taxa de inadimplência das pessoas jurídicas nos
empréstimos bancários com recursos livres (sem contar crédito rural e habitacional) ficou
em 4,1% em agosto deste ano.

O índice permaneceu estável em relação a julho e continua no maior patamar da série
histórica iniciada em março de 2011.
Entre as linhas mais usadas pelas companhias de porte menor, a inadimplência com o
cartão de crédito alcançou 16,76% em agosto, a maior taxa da série medida pelo BC.
No mesmo mês do ano passado, o índice estava em 12,38%. Já os atrasos da linha de
capital de giro com prazo de até 365 dias, nas quais os pequenos negócios têm grande
participação, o valor ficou em 5,99% em agosto de 2015 ante 2,76% registrado em
agosto de 2014. No caso do cheque especial, os atrasos estão em 14,59%.
O consultor de inteligência e planejamento estratégico da Biancamano & Associados,
Jorge Luiz Azevedo, explica que a retração no consumo, a elevada carga tributária e as
altas nas taxas de juro estão contribuindo para os aumentos nos índices de inadimplência,
puxados principalmente por PMEs.
“As pessoas começaram a direcionar os recursos para pagar suas dívidas e pararam de
consumir. Isso afeta a receita da empresa. E para as pequenas, está mais caro captar”,
afirma.
Financiamento
Uma opção de crédito para micro e pequenos empresários é a Agência de Fomento do
Paraná. Confira algumas linhas:
Microcrédito
Para pessoa jurídica, inclusive microempreendedor individual,o valor do financiamento é
de R$ 1 mil a R$ 15 mil. A taxa de juros vai de 0,61% a 1,13% ao mês, conforme a
classificação de risco. O prazo é de até 36 meses.
Banco do Empreendedor
Microempresas
Para empresas com faturamento contábil menor ou igual a R$ 360 mil, apurado nos
últimos 12 meses, dos setores de indústria, comércio e serviços, o valor do financiamento
é de R$ 15 mil até R$ 50 mil.
O limite é de até 90% dos investimentos, observada a capacidade de pagamento. Se for
empresa em implantação ou com menos de 12 meses de atividade, o limite é de 60% do
valor do investimento.
Pequenas empresas
Para empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões, dos setores de
indústria, comércio e serviços, o valor do financiamento é de R$ 15 mil até R$ 300 mil . O
limite é de até 90% dos investimentos, observada a capacidade de pagamento.
O prazo é de até 60 meses, já inclusa possibilidade de carência de até 12 meses.Os juros
vão de 7,09% a 8,26% ao ano + IPCA, podendo ser reduzidos para 2,09% a 3,26% ao
ano + IPCA, desde que as prestações sejam mantidas em dia e que não haja redução do
número de empregados .
O número de empresas negativadas em todo o país chegou a 4 milhões, de acordo com
informações da Serasa Experian. Essas companhias possuem R$ 91 bilhões em dívidas.
O coordenador do curso de Economia da PUCPR, Jackson Bittencourt, afirma que 2015
está sendo um ano de sobrevivência para as empresas e que, se houver uma nova
proposta de política macroeconômica, o cenário deve melhorar a partir do segundo
semestre de 2016.

Para equilibrar o caixa, as pequenas e médias empresas tentam antecipar os recebíveis,
diminuir as despesas e reduzir os estoques.
Caso as estratégias não surtam efeito, a solução adotada pela maioria é buscar crédito
junto aos bancos com uma taxa de juros especial, o que não é tão fácil, devido à
burocracia e ao risco elevado de calote.
Indicador
A dificuldade de acesso ao crédito é demonstrada pelo índice medido pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). No terceiro trimestre de 2015, o índice registrou 29,9 pontos.
Quanto mais próximo de zero, maiores são os empecilhos para as indústrias conseguirem
dinheiro.
Segundo a pesquisa, o país atravessa um período em que a dificuldade de acesso ao
crédito é maior que a observada no auge da crise financeira de 2008 e 2009.
Quando nenhuma iniciativa de gestão funciona, muitas companhias entram em processo
de recuperação judicial. No acumulado do ano até setembro foram registrados 913
pedidos, sendo 466 de micro e pequenas empresas, 277 de médio porte e 170 de grandes
organizações.
O valor acumulado anual é 44,7% maior que o registrado no mesmo período de 2014.
Pizzaria reduz funcionários para manter as contas em dia
A pizzaria curitibana Avenida Paulista está sentindo os efeitos da crise, apesar de
conseguir manter as contas em dia.
Com uma loja na capital paranaense inaugurada em 2003 e outra em Brasília, de 2011, o
proprietário Roberto Magnani viu a demanda cair 20% neste ano. A solução para não ter
prejuízo foi reduzir o número de funcionários em 15%.
O empreendimento, especializado em entregas de pizzas gourmet, sofreu também com a
alta do câmbio, pois trabalha com vários produtos importados. O caminho foi repassar o
aumento ao consumidor, já que manter a qualidade do produto é uma das premissas da
pizzaria.
As unidades fazem 1.500 entregas por mês. O faturamento do negócio é R$ 3,5 milhões
por ano, mas em 2015 deve registrar queda de 20%.
“Adequações na área de produção, para torná-la mais produtiva, e nos recursos humanos
são estratégias que adotamos para não ter prejuízo. Além disso, estamos sempre atentos
aos preços dos insumos”, explica Magnani.
Limpe o nome
No caso dos pequenos negócios que estão inadimplentes, o caminho apontado pelo
professor de economia Jackson Bittencourt é negociar com fornecedores e bancos.
Procurar cooperativas de crédito e feirões para “limpar” o nome na praça são alternativas
para quitar as dívidas.
O consultor Jorge Luiz Azevedo lembra que as PMEs devem evitar fazer contas com cartão
de crédito e cheque especial e, caso estejam inadimplentes nessas modalidades, quitar o
quanto antes, devido às altas taxas de juros cobradas.

VW Fox ganha versão Track e a opção do espelhamento do celular
27/10/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A Volkswagen apresenta uma nova versão para o compacto Fox, a Track. Além do visual
aventureiro, outra novidade é a nova central multimídia Composition Touch, vendida
como opcional (a marca não divulgou o preço).
O sistema é composto por tela colorida sensível ao toque de 5 polegadas, sistema de som
com MP3/bluetooth/USB/Aux/SD-card. Também é possível espelhamento de telefone
celular com sistema operacional Android pela plataforma MirrorLink.
O novo aparelho complementa a oferta de recursos de infotainment da família Fox, que já
conta como opcional o Discover Media (R$ 2.150) – traz tela de 6,33 polegadas,
navegador e permite espelhamento das plataformas Android Auto e Apple Carplay por
meio do Volkswagen App-Connect. A atualização da base de mapas do sistema Discover
Media é periódica e gratuita.
Outras modelos no Brasil que oferecem o multimídia com espelhamento pelo smartphone
são: CrossFox (R$ 61.450), Hyundai HB20 1.6 Premium A/T (R$ 63.535); JAC T6 (R$
69.990); Honda HR-V EXL (R$ 92.900); Civic EXR (R$ 90.700); Citroën C4 Picasso (R$
110.900); CR-V 2016 (R$ 136.900).

A nova versão Track está posicionada entre as configurações Trendline e Comfortline e de
série conta com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricos, rodas de liga
leve de 15 polegadas, faróis de neblina, lanternas escurecidas e rack de teto.
Visualmente o modelo traz para-choque com luzes de neblina integrados, acabamento dos
faróis que mistura máscara negra com detalhes cromados, logotipo ‘Track’ nas portas
traseiras, maçanetas das portas e os retrovisores na cor preta. Na traseira, o destaque é
o defletor preto na parte superior da tampa do porta-malas.
A novidade oferece como opcionais vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos,
sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sensores de chuva e crepuscular, volante
multifuncional revestido de couro com comandos do sistema de som e luz de conversão
estática nos faróis de neblina.
Motor
O modelo é equipado com o motor 1.0 três cilindros, de 82 cv e está disponível em nove
opções de cores, sendo três sólidas (branco, vermelho e preto), cinco metálicas (prata com duas variações -, cinza, azul e uma variação do vermelho) e uma perolizada (preto).
Caminhoneiros marcam nova paralisação para 9 de novembro
27/10/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

Um grupo de caminhoneiros que participou da greve realizada no início do ano promete
retomar as paralisações a partir do próximo mês. Em nota distribuída pela internet neste
domingo (25), o Comando Nacional do Transporte, que se declara independente de
sindicatos, diz que fará protesto no dia 9 de novembro. Os trabalhadores informam no
comunicado que a manifestação tem apoio do Movimento Brasil Livre e do Vem Pra Rua.
“Essa decisão do nosso movimento se ampara principalmente no fato de que o governo
não atendeu reivindicações fáceis de serem atendidas, como, por exemplo, a anulação
das multas referentes à manifestação passada”, disse na nota Ivar Luiz Schmidt, líder do
comando.

O grupo mantém a mesma pauta de reivindicação de março, quando a maioria das
estradas do país teve o fluxo interrompido por bloqueios de caminhoneiros.
Entre as demandas do segmento estão a redução do preço do óleo diesel, criação do frete
mínimo e anulação das multas por causa das manifestações anteriores. Eles também
pedem liberação de crédito com juros subsidiados no valor de R$ 50 mil para
transportadores autônomos, aposentadoria com 25 anos de contribuição e salário
unificado em todo território nacional.
“Somos a única categoria nesse país que trabalha, hoje, pelo mesmo valor há 10 anos”,
afirmou Schmidt.
Camex reduz para 2% tarifa de importação de várias máquinas e equipamentos
27/10/2015 – Fonte: R7
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu para 2% as alíquotas do Imposto de
Importação incidentes sobre 15 bens de informática e telecomunicações e sobre vários
bens de capital, todos na condição de ex-tarifários. A decisão consta de duas resoluções
publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 27.
A alíquota reduzida terá vigência até 30 de junho de 2017 para os itens de informática e
também para os bens de capital. Sem o benefício, as alíquotas cheias incidentes sobre
esses itens são bem maiores, como 16%, 14% e 8%.
A resolução que trata dos bens de capital ainda revoga, a partir de 1º de dezembro de
2015, o ex-tarifário 01 do código NCM 8476.81.00, que consiste em máquinas
automáticas para venda de alimentos ou bebidas.
Também foram revogados dois ex-tarifários referentes a equipamentos usados em
operações em poços de petróleo (ex-tarifários 190 e 197 do código NCM 9027.80.99).
Nova etapa do Sped Fiscal ainda gera dúvidas
27/10/2015 – Fonte: Contábeis.com
Especialistas dizem que implementação do chamado Bloco K, no âmbito do novo sistema
de declaração, tem provocado questionamentos sobre o conceito de faturamento e sigilo
de dados
Há pouco mais de 60 dias para o início da inclusão do controle de estoques das indústrias
- o chamado Bloco K - no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) Fiscal, advogados
afirmam ainda existirem dúvidas sobre a obrigação.
A primeira delas está relacionada ao conceito de faturamento utilizado no cronograma de
implementação, comenta o tributarista do Peixoto & Cury Advogados, Sérgio Villanova
Vasconcelos.
Conforme ele, as normas não explicam se o faturamento considerado inclui ou não o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido por substituição
tributária, uma parcela de imposto antecipada para facilitar a fiscalização.
Embora pareça um detalhe, ele explica que essa diferença no faturamento pode fazer com
que a empresa possa implementar o Bloco K apenas em janeiro de 2017.
De acordo com o último calendário, publicado, consta que indústrias de transformação
com faturamento acima de R$ 300 milhões devem apresentar o Bloco K em janeiro de

2016. A partir de 2017, a regra vale para as indústrias que faturam mais de R$ 78
milhões. Em 2018, a obrigação passa a valer às demais empresas.
Segundo Vasconcelos, outra preocupação dos industriais é o sigilo das informações de
estoque, já que o fisco terá acesso à proporção dos insumos usados na fabricação de cada
mercadoria. "A empresa precisará passar a fórmula do bolo para o fisco", destaca ele.
O sócio da área tributária do Demarest, Douglas Mota, também enfatiza a questão do
sigilo industrial. "Se outros dados eventualmente vazam, imagine o que aconteceria com
uma informação dessa relevância."
Mota conta que as empresas já estão se movimentando para entender se cabe medida
judicial, no caso mandados de segurança, para evitar o fornecimento dos dados de
estoque. Mas por enquanto, são apenas consultas. "As empresas ainda têm algum
tempo", afirma.
Apesar de a discussão ser complicada do ponto de vista jurídico, Mota observa num
cenário semelhante, após vários mandados de segurança, as autoridades modificaram
outra obrigação, a Ficha de Conteúdo de Importação (FCI), para remediar problemas de
sigilo empresarial.
O sócio área técnica da UHY Moreira-Auditores, Carlos Aragaki, destaca que apesar dos
desafios, "é um empurrão para que empresas melhorem os controles". A fiscalização, do
ponto de vista concorrencial, é positiva às empresas que agem corretamente. "As que
vendiam com meia nota, ou sem nota, precisarão mudar".
Aneel estuda mecanismo para apoiar distribuidoras de energia elétrica
27/10/2015 – Fonte: R7
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estuda alterar regras para permitir um
alívio de caixa às concessionárias de distribuição de eletricidade, que têm se queixado de
enfrentar custos maiores que os reconhecidos nas tarifas cobradas dos consumidores.
Uma nota técnica da agência, à qual a Reuters teve acesso, apresenta a proposta que
envolve o repasse às empresas de eventuais sobras de recursos arrecadados pelas
bandeiras tarifárias --que desde o início deste ano elevam o valor cobrado dos clientes por
cada kilowatt-hora em momentos em que o sistema tem termelétricas mais caras em
operação.
Pela regra atual, eventuais sobras da arrecadação das bandeiras, que cobrem custos com
termelétricas e com a compra de energia no mercado de curto prazo para compensar uma
menor produção das hidrelétricas, afetadas pela seca, deveriam ser acumulados em uma
conta administrada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
A Aneel explica que a receita adiantada às distribuidoras seria descontada do valor que
estas receberão nos próximos reajustes tarifários, resultando em elevações menores da
tarifa de cada empresa no futuro.
"É economicamente mais eficiente que os saldos positivos permaneçam com as
distibuidoras... a metodologia proposta tem o condão de alocar nas distribuidoras as
receitas excedentes, de modo que nos processos tarifários esses recursos sejam
apropriados pelos consumidores", escrevem os técnicos da Aneel no documento.
Entre as distribuidoras que poderiam se beneficar da nova regra estão Cemig e
Bandeirante, da Energias do Brasil, que recentemente se queixaram do descompasso
entre tarifas e custos.

A agência discutirá em reunião de diretoria da terça-feira a abertura de uma audiência
pública para debater a proposta.
"A ideia da Aneel é muito boa. Ao invés de o dinheiro ficar parado nessa conta, isso ajuda
a mitigar a crise financeira do setor, provocada pela alta (dos custos) da energia", disse à
Reuters o presidente da Abradee, associação que representa as empresas de distribuição,
Nelson Leite.
O dirigente afirmou que entre os motivos para a falta de recursos nas distribuidoras estão
o aumento do custo da energia de Itaipu, que é cotada em dólar, e atrasos, pelo governo,
no repasse de encargos que cobrem diversos subsídios na tarifa.
"O dólar considerado nas tarifas para a energia de Itaipu está em uma média de 2,80
reais a 2,90 reais... a diferença para a cotação atual é a distribuidora que está pagando",
disse Leite.
O dólar é negociado nesta segunda-feira a cerca de 3,88 reais. Já os repasses às
distribuidoras de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), encargo
cobrado nas tarifas, acumulavam ao final de setembro atrasos de 2,3 bilhões de reais,
segundo dados da Eletrobras, responsável por gerenciar a arrecadação.
CUSTO TÉRMICO MENOR GERA SOBRAS
A proposta da Aneel para apoiar as distribuidoras foi possível devido à sobra de recursos
das bandeiras tarifárias depois que o governo anunciou, em agosto, o desligamento de 2
mil megawatts em termelétricas - justamente as mais caras em operação, com custo
acima de 600 reais por megawatt-hora.
Com isso, as bandeiras arrecadaram 1,4 bilhão de reais em agosto, contra um custo com
térmicas e compra de energia no mercado de curto prazo de 420 milhões de reais. O
excedente, de 320 milhões de reais, está por enquanto na conta administrada pela CCEE.
"Quando desliga as térmicas, diminui o custo... e como o valor (extra cobrado) pelas
bandeiras é fixo, aumenta o saldo da conta (que centraliza a arrecadação). Se você
implementar essa medida de transferir o saldo para as distribuidoras, com certeza vai
aumentar o fluxo de receita dessas empresas", apontou o sócio-diretor da consultoria TR
Soluções, Paulo Steele.
Segundo ele, a entrada de recursos extras para as distribuidoras aumentaria à medida
que sejam desligadas mais térmicas e a bandeira tarifária continue vermelha.
A bandeira só deixará de ser vermelha e se tornará amarela quando forem desligadas
todas térmicas com custo de acionamento superior a 388 reais por megawatt-hora. Nesse
cenário, o custo cobrado a mais dos consumidores cairia para 2,50 reais a cada 100
kilowatts-hora, ante os 4,50 reais atuais.
É acionada a bandeira verde, que não gera custo extra, se forem desligadas as térmicas
com custo acima de 200 reais por megawatt-hora.
"(A situação de sobra de recursos das bandeiras) pode se reverter se não tivermos um
período hidrológico bom agora. O período hidrológico de 2015-2016 é fundamental para
que no ano que vem tenhamos uma situação mais favorável", disse Leite, da Abradee.
Quando os custos são menores que as tarifas, a distribuidora precisa bancar os
desembolsos com caixa, cobrando a devolução do consumidor a partir do momento de
seu reajuste tarifário anual.
O aumento do descompasso entre despesas e receitas, no entanto, chegou a um ponto
que as distribuidoras classificavam como insustentável, o que inclusive motivou a criação

das bandeiras tarifárias e um reajuste extraordinário das tarifas de todas concessionárias
neste ano.
Nível de atividade da construção cai ainda mais em setembro, revela CNI
27/10/2015 – Fonte: R7
As condições da indústria da construção continuam a se deteriorar, de acordo com
sondagem do setor divulgada nesta segunda-feira, 26, pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Em uma escala na qual valores abaixo de 50 pontos significam redução na produção, a
queda no nível de atividade da construção no País ficou mais acentuada, passando de
36,2 pontos em agosto para 35,9 pontos em setembro.
Com isso, o ritmo do setor continua bem abaixo do usual para esse período do ano. Em
agosto, o indicador no qual 50 pontos significam a média de produção para esse mês
registrou 27,2 pontos. Em setembro, essa correlação caiu para 27,1 pontos.
Por outro lado, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) da indústria da construção
melhorou ligeiramente no mês passado, passando de 58% para 59%. Ainda assim, o
índice ainda está bem inferior ao apurado em setembro do ano passado, quando a UCO
no setor era de 67%.
Com um UCO ligeiramente melhor, o ritmo de demissões diminuiu. E uma escala na qual
valores abaixo dos 50 pontos significam redução nos postos de trabalho do setor, o
indicador passou de 34,7 pontos em agosto para 35,2 pontos em setembro. No mesmo
mês do ano passado, o índice estava em 43,1 pontos.
Levando em consideração o terceiro trimestre do ano - julho a setembro - a insatisfação
do empresariado do setor com a margem de lucro operacional das companhias piorou em
relação ao trimestre anterior, passando de 32,7 pontos para 31,9 pontos. Da mesma
forma, a insatisfação com a situação financeira passou de 37,2 pontos para 36,1 pontos.
A sondagem mostra ainda que o acesso ao crédito continua sendo uma das principais
dificuldades enfrentadas pelo setor, cujo indicador piorou de 28,6 pontos entre abril e
junho para 25,9 pontos de julho a setembro.
Paralelamente, o preço dos insumos usados pelo setor seguiu em trajetória de alta acima de 50 pontos -, com pequena redução de ritmo, variando de 62 pontos para 61,7
pontos de um trimestre para o outro.
"Os principais problemas enfrentados pela indústria no terceiro trimestre foram a elevada
carga tributária, a alta taxa de juros e a demanda interna insuficiente. Adicionalmente, os
empresários do segmento tiveram maior dificuldade de acesso ao crédito e os preços dos
insumos e das matérias-primas mantiveram trajetória de alta quando comparados com o
trimestre anterior. Como consequência, houve o agravamento da insatisfação com a
situação financeira e com a margem de lucro das empresas", definiu a CNI no documento.
Com um quadro tão deprimido até setembro, as expectativas do setor continuaram a se
deteriorar em outubro. De acordo com a CNI, o pessimismo dos empresários para o nível
de atividade nos próximos meses piorou de 39,5 pontos para 37,7 pontos, cada vez mais
distante da linha divisória dos 50 pontos que significaria o início de uma perspectiva
otimista para os negócios.
A expectativa sobre novos empreendimentos e serviços também piorou, de 37,9 pontos
para 36,9 pontos em outubro, bem como os planos de contratação de novos funcionários,
cujo indicador passou de 37,3 pontos para 35,7 pontos neste mês.

Já as estimativas de redução de compras de matérias-primas ficaram praticamente
estáveis, passando de 37,1 pontos para 37,0 pontos, enquanto os planos de novos
investimentos apresentam o pior resultado de toda a pesquisa, caindo de 26 pontos para
25,2 pontos neste mês. "Essa menor propensão a investir é resultado da fraca atividade,
da alta UCO e das expectativas pessimistas", avaliou a CNI no documento.
VW e Mercedes respondem por 83% do programa do governo que corta salários
27/10/2015 – Fonte: Uol.com

As montadoras Volkswagen e Mercedes-Benz representam 83% do total de trabalhadores
que tiveram suas jornadas e salários reduzidos temporariamente pelo PPE (Programa de
Proteção ao Emprego), segundo o Ministério do Trabalho.
Até agora, 23.916 trabalhadores de 14 empresas aderiram ao programa. Desse
total, 19.951 são só da VW (10.987) e da Mercedes (8.964), segundo o balanço do
Ministério. O setor de carros é um dos que mais sofrem com a crise econômica.
O programa foi criado pelo governo federal para tentar conter demissões. Permite que as
empresas diminuam temporariamente em até 30% a jornada de trabalho e também em
30% o salário. O governo banca metade desse valor reduzido.
O total de 23.916 trabalhadores representa quase metade dos 50 mil previstos pelo
governo quando o programa foi lançado, em julho deste ano. O número de 50 mil era só
uma estimativa e pode ser superado.
Setor automobilístico lidera adesões
O setor automobilístico é o que mais tem empresas no programa, seis, e 21.528
trabalhadores no total. A indústria é uma das mais afetadas pela crise. Segundo a
Anfavea, associação que representa o setor, a produção deste ano deve cair 23,2% e ficar
próxima ao mesmo nível de 2006.
Também afetado pela crise, o setor de metalurgia vem na segunda posição em adesões
ao PPE, com cinco empresas e 1.993 trabalhadores. Há ainda empresas de equipamentos
para cerâmica, de telecomunicação e têxtil. Completando os setores afetados pelo PPE até
agora, a empresa Fernandez Mera pediu inclusão de suas divisões imobiliária e
financeira.
O número de empresas e trabalhadores no programa ainda deve aumentar. No total, 37
empresas já fizeram pedidos, incluindo as que já conseguiram a adesão.
Verba destinada superou expectativa do governo
No total, R$ 80.943.613,68 do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) já foram
destinados para cobrir metade das perdas salariais desses funcionários.
O valor superou estimativas do governo. Há cerca de um mês, quando seis empresas já
participavam do programa e os pedidos de outras 27 estavam em análise, a previsão do
Ministério do Trabalho era de que os gastos do FAT atingiriam R$ 69.575.948,06, caso
todos fossem aprovados.

Segundo o Ministério, a estimativa divulgada era calculada com base em um salário de R$
2.500 por trabalhador. Na prática, a média está em R$ 3.385.
O governo também diz que, até o momento, não há limite de recursos destinados ao
programa.
Programa tenta conter demissões
O PPE foi criado pelo governo por meio de medida provisória para tentar conter demissões
em alguns setores durante a crise. O programa permite que as empresas diminuam
temporariamente em até 30% a jornada de trabalho; o salário deve ser reduzido
proporcionalmente, em até 30%.
O governo banca metade desse valor reduzido do salário com recursos do FAT, com limite
de até R$ 900,84 por trabalhador.
Os funcionários não poderão ser demitidos durante o tempo em que estiverem no
programa. No final do período, o vínculo deve ser mantido ainda pelo prazo equivalente a
um terço do período da adesão.
Empresários querem rever condições do BNDES
27/10/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
O corte no financiamento dos programas de ônibus do BNDES só não piora o resultado
das fabricantes pois as condições já eram muito desfavoráveis, diz José Martins,
presidente da Fabus, a associação do setor, e vice-presidente da Marcopolo.
Voltado para a compra de máquinas, ônibus, caminhões e outros ativos, o PSI (Programa
de Sustentação do Investimento) foi reduzido de um total de R$ 50 bilhões para R$ 19,5
bilhões.
O gasto com o subsídio aos juros, chamado de equalização, é coberto com dinheiro do
Tesouro.
Com a redução, o dinheiro destinado a ônibus e caminhões saiu de R$ 18,2 bilhões e foi
para R$ 7 bilhões.
As viações complementam o empréstimo do BNDES com dinheiro do mercado. Em média,
sai por cerca de 17,6% ao ano, diz Martins.
"Esses juros são absurdos e ninguém está tomando [empréstimo]. Não é só a Marcopolo,
todos os fabricantes estão sentindo."
Em 2015, a produção encolheu 34,6%, diz. Para o executivo, a solução é uma linha com
menos participação do Tesouro e, por isso, menos suscetível a mudanças de condições,
como o Finame.
"Se não formos atendidos, todos vão quebrar. O governo vai destruir o segundo maior
produtor de ônibus do mundo, que é o Brasil."
Já a linha de bens de capital do PSI sofreu redução de R$ 11 bilhões. Nesse mercado, os
empréstimos são vantajosos, diz Carlos Pastoriza, presidente da Abimaq (associação do
setor).
No cálculo dele, o gasto com equalização do setor de máquinas é de R$ 1,2 bilhão. "Seria
mais inteligente cortar o custeio do governo."

Fábrica de extintores demite 350 metalúrgicos em SBC
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business
A fabricante de extintores de incêndio Resil anunciou a demissão de 350 metalúrgicos em
sua unidade de Diadema (SP) onde 60% da produção era de produtos destinados a
veículos de passeio.
Segundo o sindicato dos metalúrgicos do ABC, as montadoras eram os principais clientes,
mas a empresa, que emprega cerca de 850 trabalhadores, não está mais recebendo
pedidos após a publicação da resolução do Contran (556 de 17 de setembro de 2015) que
tornou facultativo o uso do equipamento. A obrigatoriedade vigorava desde 1970.
O sindicato informa que organizará na terça-feira, 27, uma manifestação contra a
resolução do Contran a partir das 8h na fábrica da Resil, e que seguirá em passeata até a
Rodovia dos Imigrantes.
Segundo coordenador da regional Diadema do sindicato dos metalúrgicos do ABC, David
Carvalho, meses antes de acabar com a obrigatoriedade do uso, o próprio órgão anunciou
que os proprietários de veículos deveriam trocar seus extintores para o modelo ABC, o
que gerou uma corrida às lojas e aumento de demanda nas fábricas.
“As empresas investiram para poder dar conta desse aumento de demanda. A Resil, aqui
em Diadema, contratou trabalhadores e ampliou sua estrutura. E agora vem essa decisão
que surpreende a todos. Não pode ser assim. É preciso debater a obrigatoriedade ou não
com o governo, empresas e o movimento sindical, já que ela gera postos de trabalho e
salva vidas”, destaca.
Carvalho defende que a resolução seja revista: “Há um decreto legislativo tramitando na
Câmara que pede a anulação da medida. Um deputado apresentou requerimento pedindo
urgência para apreciação desse decreto. Estamos nos articulando em Brasília para que a
medida seja revogada e que se faça uma discussão com toda sociedade. Por trás de uma
decisão burocrática existem empregos em jogo”.
Ainda segundo o sindicato, a Abiex, Associação Brasileira de Indústria de Equipamentos
contra Incêndio, estima que a medida pode gerar a perda de até 10 mil empregos no
setor em todo País.
Lucro global da GM cresce 74%, mas América do Sul registra o maior prejuízo da
companhia
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business
Apesar do faturamento global de US$ 112,7 bilhões ser 3% menor do que o verificado nos
primeiros nove meses de 2014, a General Motors divulgou semana passada lucro líquido
com substancial alta de 74% no mesmo período, somando US$ 3,4 bilhões no acumulado
de janeiro a setembro.
O resultado do terceiro trimestre, contudo, ficou estacionado em US$ 1,36 bilhão, muito
próximo do US$ 1,47 bilhão apurado em idêntico intervalo do ano passado. A principal
contribuição positiva veio da operação na América do Norte, seguida pelas vendas na
Ásia, enquanto a Europa reduziu as perdas quase pela metade e a América do Sul mais
que dobrou o prejuízo.
Devido ao forte recuo das vendas no maior mercado da região, o Brasil, a divisão GM
América do Sul (GMSA) apresentou o maior prejuízo do grupo. O Ebit (resultado antes de
impostos e despesas ou ganhos financeiros) apurado na região entre janeiro e setembro

apontou resultado negativo de US$ 575 milhões, uma expansão de 114% sobre a perda
de US$ 269 milhões registrada no mesmo período de 2014.
A divisão europeia GME continua no vermelho, mas reduziu em 47% o prejuízo, com Ebit
negativo de US$ 515 milhões, contra US$ 976 milhões nos nove primeiros meses de
2014.
O maior ganho da companhia foi apurado na América do Norte, turbinado pela
recuperação nos Estados Unidos, mercado que representou em nove meses 51,6% das
vendas em todo o mundo. O Ebit contabilizado pela divisão GMNA foi de US$ 8,25 bilhões,
expressivos 87,6% maior do que os US$ 4,4 bilhões apurados em 2014 até setembro.
Englobando Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio, os resultados da divisão GM
International Operations (GMIO) continuam positivos, com Ebit de US$ 989 milhões em
nove meses, 19,7% acima dos US$ 826 milhões apurados em idêntico intervalo do ano
passado.
Excluindo os veículos produzidos por joint ventures, as vendas totais da GM no mundo
somaram 4,36 milhões de unidades de janeiro a setembro, cerca de 90 mil a menos do
que 4,45 milhões vendidos no mesmo período de 2014. Mais da metade foi vendida na
América do Norte (2,64 milhões, +7%), seguida por 847 mil na Europa (-2,5%), 435 mil
na América do Sul (-31,7%) e 431 mil (-9,8%) nos países da GMIO.
“Estes resultados refletem nosso trabalho para capitalizar nossa força nos Estados Unidos
e China, enquanto adotados passos decisivos e proativos para mitigar os desafios em
outros lugares”, avaliou Mary Barra, CEO da GM, em comunicado distribuído pelo grupo
após a divulgação dos resultados na semana passada.
“A GM é uma companhia totalmente diferente hoje do que era há apenas cinco anos.
Estamos construindo fundações sólidas, aumentando ganhos em nosso negócio principal e
executando um plano para liderar a mobilidade pessoal do futuro, tudo com o objetivo de
criar valor aos acionistas nos anos por vir”, acrescentou.
Editorial: Os salários no setor público
27/10/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
No dia 9 de outubro, o economista Roberto Luis Troster, consultor e ex-professor da
Universidade de São Paulo, publicou artigo na Folha de S.Paulo sob o título “Uma proposta
para a solvência do Estado”, no qual aborda uma importante questão. Ele parte do
desequilíbrio nas contas do setor público previsto para 2016 para sugerir que o sacrifício
destinado a reduzir o déficit no orçamento federal seja partilhado entre os trabalhadores
do setor privado e os funcionários públicos. Embora as análises e as propostas formuladas
pelo autor sejam direcionadas ao governo federal, elas se aplicam integralmente aos
governos municipais e estaduais, que também estão com as contas estouradas.
Os déficits para 2016 nas três esferas da federação resultam de vários fatores:
estagnação econômica, queda no Produto Interno Bruto (PIB), redução na arrecadação
tributária, aumento dos gastos públicos e a eterna incapacidade do governo para cortar
despesas da máquina estatal.
A situação é tão grave que a presidente Dilma enviou proposta orçamentária ao
Congresso Nacional com previsão de déficit primário (receitas menos gastos com pessoal,
custeio e investimento, antes do pagamento de juros da dívida) de R$ 30,5 bilhões.
Esse déficit é gravíssimo pelo fato de a dívida pública ser muito elevada, já beirando os
65% do PIB, e o governo deve pagar ao menos uma parte dos juros devidos no ano, sem
o que o endividamento explode e a crise fica incontrolável.

A essência da proposta é que os funcionários públicos, não submetidos ao risco de
desemprego, também entrem com sua cota de sacrifício.
Como regra, a proposta orçamentária não deve ser enviada ao Congresso com déficit
primário, pois o orçamento não pode ser aprovado dessa forma. Apesar de queda do PIB,
inflação em alta, aumento do desemprego, redução da renda dos trabalhadores e com
vários tributos já aumentados nos municípios, nos estados e na União, o governo não tem
disposição para reduzir gastos.
O que a presidente Dilma quer mesmo é recriar a CPMF e elevar outros tributos, ou seja,
o governo quer jogar o peso da conta sobre o setor produtivo e sobre os trabalhadores
privados.
Troster lembra que os trabalhadores privados já estão pagando pela crise com aumento
do desemprego e redução de salários no caso das empresas que aderiram ao Programa de
Proteção ao Emprego (PPE).
O PPE é um instrumento legal que permite às empresas reduzirem a jornada de trabalho
dos empregados com corte de até 30% dos salários. Metade dessa redução – portanto,
15% – é coberta com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, resultando em
redução final de 15% na renda recebida pelo empregado.
A essência da proposta do autor do artigo é que os funcionários públicos, não submetidos
ao risco de desemprego, também entrem com sua cota de sacrifício para diminuir o déficit
de seu patrão, o governo.
Se parte dos trabalhadores privados já perdeu ou vai perder seu emprego e outra parte
verá seus salários reduzidos, seria lícito pedir aos servidores públicos que, beneficiados
com estabilidade no emprego e aposentadoria com o mesmo salário da ativa, participem
no combate ao déficit? Troster propõe que em 2016 os servidores públicos dos três
poderes com salário acima de R$ 2.364 fiquem sem reajuste salarial.
A economia de gastos, considerando inflação de 10%, seria maior que o déficit primário
do governo federal. Os servidores com salário de até R$ 2.364 receberiam o reajuste
normal. Como o salário do funcionalismo é na média 85% superior ao de empregados do
setor privado, argumenta-se que o sacrifício seria menos pesado para eles, pois são os
que têm mais para oferecer.
Compreensivelmente, os funcionários do governo protestariam contra qualquer proposta
desse tipo; da mesma forma, os vereadores, os deputados e os senadores não têm
disposição para dar sua cota de sacrifício.
Pelo contrário, vários reajustes em câmaras e assembleias vêm sendo aprovados ou
propostos, e a classe política seguirá tentando jogar mais carga sobre as costas da
população, como bem demonstram as elevações de tributos já feitas e as propostas de
novos aumentos.
Se o país diminuiu o tamanho de sua economia – o PIB de 2014 foi igual ao de 2013 e o
PIB de 2015 será entre 2,5% e 3% menor que o de 2014 –, e se o governo entrou em
colapso financeiro pela incompetência dos gestores públicos, no mínimo o sacrifício tem
de ser melhor repartido.
O Brasil ficou mais pobre e, até o momento, praticamente só os trabalhadores privados
vêm pagando pela crise. A proposta de Troster pode até mesmo não ser viável, ou não
ser a melhor, mas tem o mérito de iniciar o debate e mostrar que os salários no setor
público não são uma questão intocável; a discussão a seu respeito é legítima

Zotye deve comprar fábrica dos jipes Stark
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business

A montadora chinesa Zotye deve comprar a fabricante catarinense de jipes TAC,
atualmente instalada em Sobral (CE). A Zotye deu a negociação como certa e informou
até mesmo à reportagem da revista Quatro Rodas o valor da aquisição, R$ 190 milhões. O
modelo daria também origem a uma picape.
Segundo Osvaldo Sasso, que atua na diretoria comercial da TAC, a venda ainda não foi
efetivada. “Está caminhando para isso, mas o negócio ainda não está fechado”, afirma
Sasso.
Segundo ele, a Fiat também teria demonstrado interesse pelo negócio. O Stark, por
enquanto o único modelo da TAC, tem produção artesanal. “Estamos fazendo duas a três
unidades por mês”, diz Sasso.
Scania aumentará preços em 10% até janeiro de 2016
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business
A Scania anuncia que aumentará em até 10% os preços de todas as linhas de caminhões
e ônibus à venda no Brasil. Em comunicado divulgado na segunda-feira, 26, a montadora
informa que o primeiro reajuste, de 3%, foi feito no fim de setembro e que em janeiro de
2016 está programado o segundo aumento, de 7%.
Na nota, a empresa diz que a medida se dá “em razão do aumento de custos,
consequência da inflação e da desvalorização cambial”. Este é o segundo aumento de
preços promovido pela companhia neste ano: em janeiro, a Scania já havia liberado um
reajuste de 3% que também valeu para todos os modelos da marca.
No Brasil, a montadora mantém com sua rede de concessionárias uma política de preços
baseada em uma tabela pública de referência, sobre a qual cada revenda aplica seus
custos operacionais e tributos locais.
Segundo a tabela, o valor inicial é do caminhão semipesado P 250 4x2, cujo preço
sugerido é de R$ 297.845, enquanto que para ônibus, o custo inicial parte do chassi
urbano F 250 4x2 por R$ 229.400.
Estado prospecta negócios na China
27/10/2015 – Fonte: Diário do Nordeste
Com a crise econômica e consequente retração do mercado interno -sustentáculo da
economia nos últimos 10 anos-, o Ceará se volta novamente ao exterior. Ancorado na
Zona de Processamento das Exportações (ZPE Ceará), o governo do Estado está indo
prospectar na China o que anda escasso no Brasil: investidores e parceiros comerciais

com capacidade técnica, recursos e interesse em viabilizar projetos estratégicos para a
economia cearense.
Neste sábado, o secretário para Assuntos Internacionais do Ceará, Antonio Balhmann,
viaja em missão oficial à China, acompanhando o Secretário de Assuntos Internacionais
do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Mpog), Cláudio Puty, para tratar das
prioridades brasileiras e chinesas no Acordo Brasil-China.
Na "bagagem" leva projetos de interesse do Ceará, como o da refinaria de petróleo relegada pela Petrobras -; siderurgia, o da ferrovia Transnordestina, além de propostas de
parcerias público privadas (PPP) para áreas de gestão e logística do Porto do Pecém.
Oportunidade
"Vamos aproveitar a viagem para apresentar aos chineses oportunidades de negócios no
Ceará nas áreas de petróleo, energia, logística e ferrovia", sinalizou Balhmann. Segundo
ele, a viagem dá sequência prática a visita do governador Camilo Santana à China, no
último mês de agosto, e aos assuntos tratados entre o governador, a presidenta Dilma
Rousseff e o Primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, na ocasião da sua visita ao Brasil,
quando foi celebrado acordo bilateral de US$ 56 bilhões.
"O Ceará é o único estado brasileiro que tem acompanhado diretamente as tratativas
deste acordo", declarou o secretário, para quem a participação direta nas negociações do
Brasil com a China é fundamental para incluir os interesses do Ceará e agilizar o início da
execução das prioridades estabelecidas.
Com a reestruturação da ZPE (única em operação no País) e a retomada da política
econômica exportadora no Brasil, Balhmann diz que tem boas expectativas quanto a
atração de investimentos para o Ceará.
"O Estado ganha muito com os investimentos dos chineses, por isso estamos trabalhando
fortemente para atraí-los, especialmente para a ZPE", ressaltou o secretário, lembrando
que já há algum tempo os chineses vêm preparando o ambiente financeiro para eles no
Ceará e no Brasil, a partir, por exemplo, da aquisição do ex-cearense BIC Banco.
Âncora
Balhmann defende que em meio ao novo cenário econômico exportador, o Ceará tem de
aproveitar a ZPE como âncora para atrair novos empreendimentos externos, mas também
internos que tenham potencial de comércio exterior.
Nesse sentido, ele planeja viajens a Nicarágua e ao Panamá, onde pretende prospectar
novos negócios e -a partir dos benefícios fiscais e tributários das ZPE - atrair para o Ceará
indústrias de calçados que - mesmo tendo filiais no Brasil - operam nesses países em
função das facilidades de exportação que só agora o Estado começa a dispor.
Automec 2017 volta a juntar leves e pesados
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business
A Reed Alcântara Machado apresenta na terça-feira, 27, a Automec 2017 em novo
formato e endereço. A feira voltará a reunir sob o mesmo teto fornecedores de autopeças
para veículos leves e pesados, abandonando o modelo iniciado em 2008 quando optou-se
por fazer eventos separados para os dois segmentos. Com isso, a Automec Pesados
prevista para 2016 não vai mais acontecer.
Outra novidade será o local: após 13 edições, a exposição vai deixar o velho e
desconfortável Anhembi para se fixar no São Paulo Expo (antigo Imigrantes), novo espaço
de 100 mil metros quadrados de área coberta na Zona Sul paulistana, previsto para ficar
pronto no começo de 2016.

Segundo a Reed, responsável pela organização do evento, a reunificação da Automec em
um só evento foi um pedido dos próprios expositores, muitos deles com negócios em
ambos os segmentos.
O principal motivador é o cenário econômico de retração das vendas, que exige cortes de
gastos com marketing de forma geral. A situação ainda pior no mercado de veículos
pesados acabou por esvaziar uma feira específica para o setor.
O São Paulo Expo, quando pronto, deverá receber os visitantes com muito mais conforto,
em dois pavilhões que somam 90 mil metros quadrados (o atual reformado de 40 mil m2
e um novo de 50 mil m2), com ar-condicionado, centro de convenções de 10 mil m2 e
estacionamento coberto com 4,5 mil vagas.
O espaço será o maior centro de exposições do Brasil e deverá passar a abrigar os
maiores eventos realizados no País, incluindo o Salão do Automóvel de São Paulo a partir
de 2016 – fato ainda não confirmado oficialmente pela Reed, mas já tido como certo por
algumas montadoras. Com isso, o Anhembi tende a ser aposentado.
Proteção ao Emprego deverá ser aprovado sem atender o empresário
27/10/2015 – Fonte: Contábeis.com
Entidades que representam o empresariado brasileiro reivindicam a redução na
burocracia, que inclui fim de banco de hora e acertos com o fisco para o ingresso no
programa lançado em junho.
O texto final da Medida Provisória (MP) 680/2015, que institui o Programa de Proteção ao
Emprego (PPE), deverá ser aprovado nesta semana, concluindo tramitação no Congresso,
sem atender às principais demandas das empresas em relação ao tema.
Na pauta do Senado, a matéria precisa ser aprovada sem alterações sob pena de voltar à
Câmara e não haver tempo para ser votada até o dia 3 de novembro, quando a MP perde
a validade.
Entidades empresariais contestam o acesso burocratizado ao Programa e em especial a
necessidade de regularidade fiscal - o que impede as empresas que estão com atraso no
pagamento de tributos e de salários de acesso aos benefícios oferecidos pelo governo. As
empresas querem também que o programa seja permanente.
A insatisfação dos empresários é tamanha que, mesmo depois de ter sido aprovada na
Câmara, a Medida foi atropelada por 111 acordos coletivos fechados em todo o País à
revelia do projeto do governo. Apenas 22 empresas aderiram ao programa, a começar
pela Volkswagen. Todos os pontos de discordância dos empresários, exceto o fato de a MP
passar a incluir também aos micro e pequenas empresas, foram atendidos na Câmara.
O tempo é curto. Os senadores podem alterar ou suprimir as emendas já apresentadas mas não acrescentar emendas novas. Se fizerem alterações, o texto ainda retorna mais
uma vez para reavaliação dos deputados.
Todavia, a votação está trancando a pauta do Senado, e por isso deverá receber toda a
atenção dos parlamentares. Além disso, senadores e deputados já teriam se acertado em
relação às emendas da Medida na Comissão Mista criada para debater as propostas.
Menos jornada e salários
O PPE permite às empresas em dificuldade financeira diminuir a remuneração e a jornada
de trabalho de seus empregados em até 30%, mediante o compromisso de não demiti-los
sem justa causa.

Nesses casos, o governo paga até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar
de receber, limitada a 65% do teto do seguro-desemprego - o que corresponde a R$
900,85, em valores atuais. Para isso, utiliza os recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
O governo estima que gastará R$ 97,6 milhões de recursos do FAT com o programa. A
justificativa é de que a medida não só possibilitará preservar empregos como também
reduzirá os custos das empresas.
A maior economia virá da eliminação de custos que as empresas teriam com indenizações
trabalhistas e, futuramente, com a contratação e o treinamento dos profissionais que
precisarão ser incorporados aos seus quadros quando o país voltar a crescer.
O texto aprovado pela Câmara amplia de 12 para 24 meses o tempo que as empresas
habilitadas podem permanecer no programa.
A MP atenderá somente àquelas empresas que consigam comprovar dificuldade
econômico-financeira, regularidade fiscal, previdenciária e conformidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Ou seja, as empresas que enfrentam problemas para pagar os salários dos funcionários,
mas também vivenciam complicações fiscais, não serão atendidas pelo PPE.
A Câmara estendeu também o prazo final de adesão ao PPE, de 31 de dezembro de 2015
para 31 de dezembro de 2016. O programa tem caráter temporário, e sua extinção deve
ocorrer em 31 de dezembro de 2017.
Câmara vota Repatriação
Outro projeto do ajuste fiscal do governo está na pauta da Câmara desta semana. O
projeto de lei sobre repatriação de recursos (PL 2960/15) também será destaque nessa
terça-feira, só que no Plenário da Câmara dos Deputados.
O projeto já conta com um substitutivo da comissão especial, de autoria do deputado
Manoel Junior (PMDB-PB), que estendeu a anistia para quem já havia se desfeito dos bens
antes de 31 de dezembro de 2014.
Pela proposta, brasileiros e estrangeiros residentes no País poderão declarar ao governo
todo o patrimônio lícito mantido fora do Brasil, ou já repatriado, mas ainda não declarado,
existente até 31 de dezembro de 2014.
Haverá regularização importará em anistia para os crimes de sonegação fiscal e evasão de
divisas, desde que não haja decisão final da Justiça contra o declarante. Haverá, no
entanto, cobrança de Imposto de Renda e de multa sobre o valor do ativo, totalizando
35% do valor declarado no projeto original. Na Câmara, a alíquota ficou em 15%. O
relatório aprovado inclui mais seis crimes na lista de anistia da proposta.
Câmara altera prazo para contratos de prestação de serviço entre empresas
27/10/2015 – Fonte: Portal Contábil
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, em caráter conclusivo, o
Projeto de Lei (PL) 2554/15, do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), que permite
contratos de prestação de serviço com prazo superior a quatro anos quando as partes
forem empresas.
O projeto altera o Código Civil (Lei 10.406/02), que diz que a prestação de serviço não se
poderá convencionar por mais de quatro anos.

Relação entre empresas
Segundo o autor do projeto, a intenção do Código Civil é coibir “uma possível sujeição do
prestador do serviço, capaz de levar à servidão pessoal”. Entretanto, para o deputado,
empresas prestadoras de serviços e suas contratantes não necessitam e não têm
qualquer interesse em ver o prazo de seu contrato limitado pelo Código Civil.
“Não existem nessas relações jurídicas entre empresas qualquer pessoalidade ou
subordinação e, muito menos, uma servidão que possa justificar a aplicação de tal
limitação”, afirmou.
Pelo texto, o prazo de quatro anos para os contratos fica mantido no caso em que a parte
contratada é uma pessoa física que presta diretamente os serviços, seja esta um
autônomo ou profissional liberal.
O relator, deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP), foi favorável à proposta. “Apenas com um
prazo contratual maior as empresas podem obter um retorno financeiro compensatório
para a execução dos seus serviços”, disse.
A proposta segue diretamente para o Senado, a não ser que haja recurso para apreciação
pelo Plenário da Câmara.
Consumo deixa eixo de Curitiba e migra para o interior do Paraná
27/10/2015 – Fonte: Bem Paraná
Potencial de gastos das cidades de fora da Grande Curitiba passou de 58% em 2010 para
64% neste ano.
A expansão do consumo nacional está fora do eixo das capitais e suas metrópoles, revela
estudo do IPC Maps entre 2010 e 2015, feito pela empresa especializada em informações
de mercado, a IPC Marketing Editora. O fenômeno da interiorização do consumo já é uma
realidade que percorre o Brasil, alcançando em média 54,0% de tudo que será consumido
pelos brasileiros em 2015, ou seja, pouco menos de R$ 2 trilhões. O Paraná teve um dos
maiores avanços.
Quinto maior entre os 27 Estados brasileiros com 6,4% do consumo nacional, o Paraná
viu a participação do potencial de consumo do Interior ter maior aumento nos últimos
cinco anos, passando de 58,7% em relação ao total do Estado em 2010 para 64,8% em
2015. Estes 6,1% de aumento representam mais R$ 21,6 bilhões no bolso da população
dos 370 municípios interioranos do Paraná.
O destaque entre as cidades ficou com Maringá, que revela maior crescimento no
consumo paranaense entre 2010 e 2015, com variação positiva de R$ 4,3 bilhões. A
região metropolitana de Curitiba registra redução de R$ 9,7 bilhões.
Brasil
O estudo mostra que esse fenômeno não é novo, e que vem se evidenciando
especialmente quando se comparam os dados da movimentação do consumo nos últimos
cinco anos, apresentando uma evolução em termos reais de R$ 190 bilhões.
Em 2010, a média do consumo das cidades do interior brasileiro atingia 48,9% (há dez
anos chegava a 47,4%). Atualmente, resta às capitais estaduais e suas regiões
metropolitanas, 46,0% (correspondendo a R$ 1,677 trilhão) da potencialidade de
consumo no País, uma participação que há cinco anos rendia mais da metade do consumo
nacional, registrando o equivalente 51,1%.
Com a renda nas mãos do consumidor, os dados analisados pelo IPC Maps indicam não só
que a movimentação de recursos evoluiu pelas cidades interioranas como também

revelam para onde está indo o seu crescimento. De acordo com o responsável pelo
estudo, Marcos Pazzini, “este cenário pode contribuir para se traçar um novo horizonte de
oportunidades competitivas empresariais para a economia na geração de consumo por
produtos e serviços”.
Verifica-se que a maior participação do interior no potencial de consumo ocorre na Região
Sul, chegando a 66,2% de participação, neste ano, cerca de R$ 437,4 milhões (ante os
61,1% registrados em 2010).
Os estados no ranking em bilhão
Estados
Sao Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Paraná
Bahia
Santa Catarina
Pernambuco
Goiás
Ceará
Pará
Espírito Santo

Potencial de Consumo
1.006,438
380,758
361.669
251,774
239.247
201,122
170.106
125,099
123,522
106,726
93.458
79,035

IPC Interior 2015
52,9%
3,3%
23,9%
58,1%
64,8%
63,2%
79,9%
48,9%
58,1%
44,4%
59,1%
43,4%

Faturamento da PSA Peugeot Citroën cresce 3,2% no 3º trimestre
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business

O Grupo PSA Peugeot Citroën apura crescimento de 3,2% no faturamento do terceiro
trimestre (de julho a setembro) contra iguais meses do ano passado ao totalizar € 12,3
bilhões, informa em comunicado divulgado na segunda-feira, 26. A receita da divisão
automotiva subiu 1%, para pouco mais de € 8 bilhões, valor que sobe para € 9,13 bilhões
quando incluídos os resultados das joint ventures na China.
Segundo o relatório que só apresenta dados de faturamento referente ao terceiro
trimestre e não o balanço financeiro completo, os ganhos globais com veículos novos
cresceram 2,6%, embora as vendas mundiais tenham diminuído 4,3% no mesmo
comparativo anual (excluindo a China, houve crescimento de 0,8%).
Este desempenho foi impulsionado pela política de elevação de preços em 1,2% e pelo
impacto positivo em 0,8% dos volumes e iguais 0,8% no mix de produtos.
O relatório mostra ainda que no fim do período analisado, os estoques totalizavam 382
mil unidades (excluindo a China), 2,8% abaixo do volume verificado há um ano.
Com relação as demais divisões, o faturamento da fabricante de autopeças Faurecia
aumentou 8,3%, para € 4,79 bilhões, enquanto o Banco PSA faturou 10% menos neste
terceiro trimestre, ao apurar € 394 milhões.

“O grupo todo se mobilizou para executar integralmente o plano ‘Back in the Race’; os
resultados desta mobilização num contexto externo mais difícil no terceiro trimestre são
um verdadeiro sucesso e contribuem para nossa confiança na realização de nossos
objetivos”, declarou Jean Baptiste de Chatillon, diretor financeiro mundial do Grupo PSA
Peugeot Citroën.
Os resultados pelo mundo acompanharam os diferentes momentos das principais regiões:
na Europa, o crescimento das vendas chegou a 6,1%, sendo mais acentuado do que o
aumento de 2,9% verificado em todo o primeiro semestre do ano, sempre em
comparativos contra mesmo período de 2014. Paralelamente, o grupo prosseguiu com sua
política de reposicionamento dos preços de suas três marcas – Peugeot, Citroën e DS.
Já na Ásia, com a desaceleração do mercado chinês as três marcas procederam com
ajustes no estoque, o que não foi suficiente para resultar na queda de 17% do
faturamento na região ao mesmo tempo em que as vendas caíram 3%.
Enquanto isso, na América e na Eurásia, que inclui a Rússia, a companhia seguiu com a
política de reduzir custos fixos a fim de recuperar o equilíbrio financeiro até 2017. Nas
América, as vendas caíram 23% e na Eurásia, 45%. A empresa não informa o
faturamento para essas regiões.
No Oriente Médio-África e Índia-Pacífico, as vendas também recuaram 7% e 24%,
respectivamente no terceiro trimestre, embora o grupo informe que nessas regiões
mantenha aumento de 14% e 15% no acumulado de nove meses do ano.
Mercedes-Benz começa a vender SLK 300 no Brasil
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business

A Mercedes-Benz começa a vender no Brasil o SLK 300, que substitui o SLK 250 com mais
potência. O modelo tem preço sugerido de R$ 254,9 mil e é equipado com motor de 254
cv, 41 cv a mais do que a geração anterior, e câmbio automático de nove velocidades 9GTronic. Medições da companhias apontam que o conversível chega a 100 km/h em 5,8
segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h limitada eletronicamente.
A lista de equipamentos inclui lâmpadas diurnas de LED, bancos com ajustes elétricos que
memoriza as posições e ar-condicionado de duas zonas. Entre os recursos de segurança
estão quatro airbags: frontais com duplo estágio e laterais.
Há sistema de assistência ao motorista como o Attention Assist, que emite alerta sonoro e
visual quanto detectados sinais de sonolência. Já o Parktronic aqjuda o condutor a
encontrar vagas e estacionar.
A Mercedes-Benz destaca a interatividade com o volante multifuncional e o painel de
instrumentos com tela de sete polegadas. O conjunto é complementado pelo sistema
Comand Online, que traz informações de rádio, telefonia, DVD e navegação.

Chevrolet lidera venda a prazo em setembro
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business

A Chevrolet foi a marca com maior volume de vendas parceladas em setembro, com 19,5
mil unidades negociadas. O total inclui Crédito Direto ao Consumidor (CDC), consórcios e
leasing. No acumulado do ano a Fiat mantém a dianteira, com 201,4 mil veículos leves
negociados e pequena vantagem de 2,5% sobre a Chevrolet, com 196,4 mil unidades.
Os números são da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações
sobre financiamentos de veículos do País, o Sistema Nacional de Gravames (SNG). O
ranking das montadoras com maior número de vendas a prazo no acumulado do ano
repete a ordem observada em emplacamentos até a nona posição. A décima é ocupada
pela Jeep em vendas a prazo e pela Mitsubishi em carros lacrados.
A aceitação do Chevrolet Onix explica a boa posição da marca no ranking. O hatch é o
carro zero mais vendido a prazo. No período até setembro teve 66,8 mil unidades
parceladas, 7,7% a mais do que o Fiat Palio, segundo colocado em vendas a prazo, mas
ainda o líder em emplacamentos.
O sedã Chevrolet Prisma também colabora para a boa colocação da Chevrolet. É o oitavo
zero-quilômetro mais parcelado no acumulado do ano, com 37,8 mil unidades. O
Volkswagen Gol ocupa o quinto lugar entre os carros novos mais vendidos a prazo e
mantém o primeiro posto como preferido entre os usados.
Ex-CEO da Opel vai para o Grupo Volkswagen
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business
O Grupo Volkswagen anuncia a contratação de Thomas Sedran como chefe de estratégia
da companhia. Ele traz a experiência adquirida na General Motors, onde foi responsável
pela reestruturação das operações na Europa.
Esta é a segunda grande contratação da organização alemã desde o início do dieselgate,
crise causada pela fraude em motores a diesel para burlar a legislação de emissões em
diversos países, incluindo o Brasil.
A primeira profissional de peso a ir para o Grupo Volkswagen após o escândalo foi
Christine Hohmann-Dennhardt, que era chefe jurídica da Daimler e chegou para ocupar
uma nova função no conselho de administração da empresa: integridade e assuntos
legais.
A atração de profissionais de grande credibilidade da indústria marca o início do
movimento da Volkswagen para sair da crise que fez a empresa perder um quarto de seu
valor de mercado.
Sedran foi CEO interino da Opel entre 2012 e 2013. Em seguida assumiu a presidência da
marca Chevrolet na Europa. Em sua passagem pelas marcas da GM ele reestruturou a

presença da companhia na Europa e criou o plano “Drive Opel 2022”, em curso
atualmente. O projeto pretende conter as perdas da empresa e coloca-la novamente no
curso de crescimento. A carreira do executivo conta ainda com passagens por consultorias
como Accenture, Roland Berger e AlixPartners.
Com isso, Sedran é reconhecido por sua grande experiência na reestruturação de
companhias do setor automotivo. O executivo alemão começa as atividades no Grupo
Volkswagen no próximo 1º de novembro, reportando-se diretamente ao SEO Matthias
Müller.
O desafio será grande. A empresa precisa rever a estratégia para os próximos anos para
que consiga sustentar sua presença de mercado mesmo com as despesas estimadas em €
30 bilhões que deve ter por causa da fraude, entre recalls e processos.
FPT tem primeiro motor homologado para normas MAR-I
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business

A FPT Industrial concluiu o processo de homologação da família de motores NEF 6 para
atender as novas normas de emissões Proconve/MAR-I dedicadas a máquinas agrícolas e
rodoviárias de construção. A nova versão do propulsor que possui potência máxima de
175 kW equipará máquinas do Grupo CNH Industrial, que detém as marcas Case e New
Holland.
Quando comparadas com as versões anteriores, a linha de motores agora homologada
para a norma MAR-I apresenta redução de até 40% na emissão de poluentes, incluindo
NOx (óxido de nitrogênio), altamente nocivo à saúde.
O processo de desenvolvimento e testes se estendeu por seis meses no Centro Técnico da
FPT, localizado em Betim (MG). Os NEF 6 foram homologados em dinamômetro de acordo
com o ciclo NRSC (ciclo de 8 pontos) utilizando diesel padrão com características
controladas de acordo com a nova legislação de emissões.
“Apesar de dominarmos esta tecnologia desde 2006 em outros mercados onde atuamos
no mundo, a FPT Industrial investiu pesadamente no processo de desenvolvimento
regional para oferecer a tecnologia mais adequada para as condições operacionais que
agora estará presente nas máquinas brasileiras”, analisa o Diretor de Engenharia da FPT
Industrial na América Latina, Alexandre Xavier.
Outras atividades em dinamômetro e em campo continuam sendo realizadas pela FPT
Industrial para completar as homologações das demais famílias de motores que servem o
segmento.
Tanto o desenvolvimento das novas versões do NEF 6 quanto o das demais famílias de
motores que estão sendo preparados para o MAR-I fazem parte do cronograma de
lançamentos previstos pela fabricante para 2015, que tem como prioridade os motores
destinados aos setores agrícola e de construção.

Segundo a nova legislação MAR-I, válida apenas no Brasil e em vigor desde 1º de janeiro
deste ano, as máquinas agrícolas e de construção devem atender novos níveis de ruídos e
de emissões, de forma escalonada.
Neste primeiro ano, as normas referem-se apenas para as máquinas de construção. As
que já estão no mercado devem alcançar os níveis de ruídos exigidos pela norma,
enquanto todas as novas máquinas (lançamentos) acima de 37kW devem atender as
normas de emissões de ruídos, mas também de poluentes.
Já o segmento agrícola terá duas etapas de cumprimento: em 2017 os equipamentos com
potência acima de 75kW e em 2019 os equipamentos abaixo de 75kW deverão atender os
novos níveis de emissões de ruídos e de emissões de poluentes. Esta é a primeira vez que
o Brasil regula emissões para este tipo de equipamento.
Produção local do Civic chega aos 18 anos
27/10/2015 – Fonte: Automotive Business

A produção nacional do Honda Civic fez 18 anos neste mês. A fábrica de Sumaré (SP) foi
a primeira das newcomers a montar no Brasil depois de um grande período dominado por
Fiat, Ford, General Motors e Volkswagen.
Em 1997 o Civic estava em sua quinta geração e tinha produção diária de 20 unidades. A
boa aceitação do carro desde 1992, quando começou a ser importado, determinou sua
produção local. O melhor ano do modelo foi 2008, com 67,6 mil unidades emplacadas.
O Civic está na nona geração, já teve cerca de 600 mil unidades produzidas no Brasil e é
o segundo sedã médio mais vendido no Brasil, com 25,5 mil unidades licenciadas de
janeiro a setembro. Está bem distante do Toyota Corolla, que obteve no mesmo período
49,5 mil unidades.
A produção da décima geração do Civic já começou nos Estados Unidos e é aguardada
para 2016 no Brasil. Até lá Sumaré estará desafogada pela transferência da produção do
HR-V para a segunda fábrica de automóveis Honda no Brasil, em Itirapina (SP).
Atualmente, Sumaré fabrica o Civic, o HR-V e também City e Fit.
Toyota passa Volks e é líder mundial em venda de automóveis
27/10/2015 – Fonte: CIMM
A Toyota ultrapassou as rivais Volkswagen e General Motors, tornando-se a maior
vendedora de automóveis no mundo. A fabricante comercializou cerca de 7,5 milhões de
veículos nos primeiros nove meses do ano. Neste mesmo período, a alemã vendeu 7,43
milhões de veículos e a GM vendeu 7,2 milhões.
As vendas da Volks, que havia ultrapassado a japonesa no começo do ano, podem ter
sido afetadas pelo escândalo de manipulação sobre dados de emissão de gases, mas isso
só será percebido em um próximo relatório. Isso porque o escândalo só veio à tona em

setembro e somente quando forem divulgadas as cifras do quarto trimestre poderá ser
analisado o tamanho do possível prejuízo.
A Volkswagen burlava controles nos EUA e na Europa por meio de um software instalado
em motores a diesel. A polêmica levou à renúncia do então CEO do grupo, Martin
Winterkorn, e causou arranhão na imagem da empresa.
A fabricante de Detroit, por sua vez, foi a líder de vendas por mais de sete décadas, até
ser surpreendida pela Toyota no final dos anos 2000.
Dassault Systèmes lança nova versão do 3D ContentCentral
27/10/2015 – Fonte: CIMM
A Dassault Systèmes, a empresa 3DExperience, líder mundial em software de projeto 3D,
3D Digital Mock Up and Product Lifecycle Management (PLM), anuncia o lançamento de
uma nova versão do 3D ContentCentral, serviço online para localizar, configurar e fazer o
download de partes e conjuntos de componentes industriais certificados de fornecedores.
Mais de 1,3 milhão de usuários registrados do 3D ContentCentral têm agora acesso a
recursos poderosos de pesquisa e visualização em 2D e 3D que agilizam os ciclos do
projeto. Além disso, centenas de fornecedores de componentes podem fazer upload de
forma rápida e fácil, publicando e mantendo os modelos CAD.
"Os engenheiros e designers passam muito tempo criando ou procurando modelos CAD de
componentes para incorporar em seus projetos, enquanto, paralelamente, fornecedores
de peças se esforçam para ter seus componentes incluídos no início desses mesmos ciclos
de projeto. Como resposta a esses desafios, a Dassault Systèmes redesenhou
completamente o site e incluiu novas funcionalidades no 3D ContentCentral, que
proporcionam uma experiência melhorada que beneficia tanto engenheiros e designers
quanto fornecedores de modelos CAD", afirma Gian Paolo Bassi, CEO do SolidWorks da
Dassault Systèmes.
As melhorias do 3D ContentCentral incluem capacidades avançadas de pesquisa para
engenheiros e designers encontrarem, de forma rápida e fácil, milhões de modelos CAD
gratuitos com certificação de fornecedores em todos os formatos líderes de CAD 2D e 3D,
inclusive os da SolidWorks.
O visualizador recém-incorporado eDrawings trabalha diretamente em qualquer
navegador e não precisa de instalação, permitindo aos usuários visualizar e avaliar
plenamente os modelos e as opções antes de baixar.
Os novos serviços do 3D ContentCentral oferecem melhorias para o catálogo CAD de
soluções online, disponibilizando aos fornecedores três níveis de assinatura diferentes. As
características do nível professional de assinatura incluem:
• Relatório de Uso: Contém dados que os fornecedores podem usar para entender a
demanda por seus produtos;
• Status de Fornecedor Verificado: Destaca o catálogo de um fornecedor na comunidade,
melhorando a visibilidade para engenheiros e designers;
• Sindicação de Conteúdo Web: Modelos do catálogo CAD online de um fornecedor podem
ser visualizados e baixados em seu site corporativo para atender às necessidades de seus
visitantes diretos;
• Espaço em Disco: Armazenamento expandido de upload de conteúdo, para fornecedores
oferecerem aos clientes o portfólio completo de modelos CAD.

Vale investe em minas eficientes
27/10/2015 – Fonte: CIMM
Em paralelo aos cortes efetuados na produção de reservas de minério de ferro mais
antigas e menos produtivas de Minas Gerais, como medida de ajuste à crise dos preços da
matéria-prima no mercado internacional, a Vale prioriza projetos estratégicos de
expansão nas minas de São Gonçalo do Rio Abaixo e Itabira, na Região Central do estado.
O presidente da companhia, Murilo Ferreira, afirmou que os investimentos são necessários
para aumentar a oferta de minério de qualidade a baixo custo, como parte do esforço
para que a mineradora obtenha volumes crescentes de vendas e aumento da eficiência
operacional, ante o desaquecimento da economia mundial e as baixas recorde das
cotações do ferro.
A empresa anunciou, ontem, prejuízo de R$ 6,663 bilhões no terceiro trimestre do ano,
quase o dobro da perda contabilizada de janeiro a setembro do ano passado (R$ 3,381
bilhões).
No segundo trimestre de 2015, a Vale havia lucrado R$ 5,144 bilhões. O fechamento,
agora, no vermelho foi debitado aos efeitos da valorização do dólar frente ao real, que
embora impulsione as exportações da mineradora, pressiona as despesas financeiras com
a dívida da companhia, contraída predominantemente na moeda estrangeira.
Outro fator determinante foi a queda dos preços do minério de ferro. O lado bom do
câmbio está na receita líquida, que cresceu 13,2% nos primeiros nove meses do ano,
alcançando R$ 23,35 bilhões também impulsionada pelo aumento dos volumes vendidos.
A Vale anunciou nesta semana ter obtido produção própria recorde de ferro, que somou
248,038 milhões de toneladas entre janeiro e setembro, representando acréscimo de 5%
ante idêntico período de 2014. “Estamos satisfeitos num ambiente desafiador da
economia mundial”, disse o presidente da companhia, ao divulgar o balanço.
De acordo com Murilo Ferreira e o diretor-executivo de finanças e relações com
investidores, Luciano Siani, a empresa chegou a um ponto de equilíbrio nos ajustes da
produção em Minas, mediante reduções de 13 milhões de toneladas de capacidade anual
em áreas menos eficientes das operações de Feijão, Jangada, Pico, Fábrica e também
Brucutu.
“Fizemos algumas racionalizações (de produção) na região da Serra da Moeda. Agora
estamos no zero a zero”, disse Luciano Siani. Na mina de Brucutu, a maior em
funcionamento no estado, a Vale iniciou a expansão do beneficiamento de minério e
repotencializou instalações da unidade para continuar extraindo minério de alta qualidade,
além de estender a vida útil da jazida, com capacidade de produzir 30 milhões de
toneladas anuais de ferro.
O investimento, iniciado há cerca de sete anos, foi de US$ 423 milhões. A Vale está
trabalhando firme também na conclusão de projeto com o mesmo objetivo na planta do
Cauê, em Itabira, que está sendo preparada para processar minério pobre em ferro e
elevar a concentração ferrífera do material, do tipo itabiritos.
O sistema de britagem primária começou a ser testado e a previsão é de entrada em
funcionamento até dezembro. Os aportes nos projetos de itabiritos foram de US$ 63
milhões no terceiro trimestre deste ano.
A tônica da expansão, no entanto, não permanecerá no ano que vem, avisou o presidente
da Vale. Murilo Ferreira disse que é preciso esperar a consolidação dos grandes projetos
desenvolvidos, destacando que a companhia não partirá para a “imprudência”. “Não

estamos no ciclo de grandes investimentos da indústria. É necessário a seguir
desalavancar a empresa e dar mais rentabilidade aos acionistas”, afirmou.
MAN tem lucro maior no 3o tri puxado por demanda na Europa, Brasil é
preocupação
27/10/2015 – Fonte: Reuters
A fabricante alemã de caminhões MAN divulgou nesta terça-feira lucro maior no terceiro
trimestre, apoiado em demanda por veículos pesados na Europa, enquanto custos de
reestruturação pararam de afetar os resultados.
As vendas de caminhões pesados na Europa, principal mercado da MAN, subiram 21 por
cento entre julho e setembro, para 62.220 veículos, afirmou a associação de montadoras,
ACEA, nesta terça-feira.
O lucro operacional da empresa controlada pela Volkswagen subiu 5 por cento, para 86
milhões de euros, após um prejuízo de 19 milhões no segundo trimestre, quando a MAN
enfrentou custos de 170 milhões de euros relacionados à reestruturação da produção
europeia.
A companhia, porém, afirmou que o lucro operacional de todo o ano será
"significativamente afetado" por custos de reestruturação e demanda em queda no Brasil.
A MAN está mais exposta ao Brasil que rivais como Daimler e Volvo, onde tem sido líder
do segmento de caminhões de mais de 5 toneladas métricas há mais de uma década. A
empresa tem pouca presença no crescente mercado norte-americano.
"A boa notícia é que estamos vendo uma recuperação no mercado europeu de veículos
comerciais", disse o presidente-executivo da MAN, Joachim Drees. "Entretanto, a situação
em outras regiões como o Brasil ou Rússia continua tensa", acrescentou.
Governo zera imposto de importação para carro elétrico e a hidrogênio
27/10/2015 – Fonte: AutoEsporte

O governo federal zerou o Imposto de Importação para automóveis movidos unicamente
a eletricidade ou hidrogênio, que tinham alíquota de 35%. A resolução foi publicada nesta
nesta terça-feira (27) pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) no Diário Oficial da
União.
Os modelos híbridos, que trabalham com propulsor elétrico aliado a outro tradicional a
combustão, continuarão com alíquota entre zero e 7%, dependendo da cilindrada e da
eficiência energética. A medida entra em vigor hoje.
A Camex já havia reduzido o tributo dos veículos híbridos sem tecnologia de recarga
externa (com motor a combustão) em setembro do ano passado. Os modelos beneficiados
podem levar até 6 pessoas e não ter motor acima de 3.0 litros.

A ampliação da medida afeta poucos exemplares no mercado brasileiro, mas abre
caminho para que outros desembarquem por aqui, com fabricação local ou não.
Os carros "verdes" emitem pouquíssima ou nenhum poluente na atmosfera, em
comparação com os movidos a gasolina ou diesel, mas o preço alto de aquisição ainda é a
maior barreira para a popularização.

Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o país conta com cerca de 3 mil
veículos elétricos e híbridos. A frota total do país, em julho, era de 89 milhões de
veículos, segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
Atualmente, apenas um modelo de carro elétrico, o compacto BMW i3, é comercializado
no país: ele foi lançado em 2014 por R$ 226 mil.
Há 4 modelos de carros híbridos:o sedã Ford Fusion Hybrid (R$ 142.000), o hatch Toyota
Prius (R$ 114.350), o Lexus CT200 (lançado em janeiro último, a partir de R$ 134.000) e
o esportivo BMW i8 (lançado em 2014 por R$ 799.950).

Hidrogênio?
A resolução publicada nesta terça-feira já engloba veículos impulsionados por hidrogênio,
que por enquanto só existem no Japão. Estes modelos funcionam com eletricidade gerada
ao misturar combustível de hidrôgenio e o oxigênio do ar. O resultado da reação é apenas
vapor de água e calor.
A Toyota lançou comercialmente no ano passado o Mirai, primeiro modelo movido a célula
de hidrogênio fabricado em larga escala no mundo, mas a Honda promete apresentar um
rival no Salão de Tóquio, que começa ainda nesta terça-feira. A BMW também espera
lançar um carro alemão movido a hidrogênio até 2020.
Mais incentivos
Na cidade de São Paulo, os veículos elétricos e híbridos têm desconto de 50% no Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e estão isentos do rodízio municipal,
que proíbe a circulação no centro expandido em determinados horários por 1 dia da
semana. Em setembro, os modelos "verdes" somavam 387 na capital e 723 no estado.
Outros 7 estados dão isenção de IPVA a modelos elétricos: Piauí, Maranhão, Ceará,
Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Além de São Paulo, Rio

de Janeiro e Mato Grosso do Sul também dão desconto de 50% no imposto para esses
veículos
Inflação da construção avança em outubro, diz FGV
27/10/2015 – Fonte: G1

O Índice Nacional de Custo da Construção – M, que mede os preços do setor, avançou de
0,22% em setembro para 0,27% no mês seguinte, segundo informou nesta terça-feira
(27) a Fundação Getulio Vargas (FGV). No ano, o indicador acumula alta de 6,66% e, em
12 meses, de 7,26%.
Aumentaram os preços relativos a materiais, equipamentos e serviços, de 0,46% para
0,57%. Já o índice referente à mão de obra não apresentou variação pelo segundo mês
consecutivo.
Quatro capitais apresentaram aceleração em suas taxas de variação: Brasília, Recife, Rio
de Janeiro e Porto Alegre. Em contrapartida, Belo Horizonte e São Paulo registraram
65% dos patrões já se cadastraram no eSocial, prazo termina sábado
27/10/2015 – Fonte: G1
Mais de 652 mil empregadores domésticos fizeram seu cadastro no site do eSocial até as
14h desta segunda-feira (26), de acordo com dados da Secretaria da Receita Federal. O
número de empregados inscritos continua menor, superando a marca de 590 mil
cadastros.
O número mostra crescimento frente ao patamar de até as 8h desta segunda-feira,
quando 612 mil patrões e 560 mil empregados domésticos estavam cadastrados.
Segundo a Receita, o número de patrões cadastrados é maior porque o primeiro passo é
fazer o cadastro como empregador para, depois, fazer o registro do empregado.
O cadastro é necessário para que o empregador possa recolher o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e outros encargos, que começaram a valer neste mês, pelo
Simples Doméstico.
Nesta segunda-feira (26), o chefe da Divisão de Escrituração Digital do órgão, Clóvis
Peres, informou que a estimativa de cadastramento de patrões e de empregados foi
reduzida de 1,5 milhão para 1 milhão. "É uma estimativa delicada. Aqui estamos com um
produto que é muito inovador, que ataca uma área do mercado que tem uma
informalidade grande", justificou ele.
Com base nesse nova previsão de cadastramento, o representante do Fisco avaliou que o
ritmo está bom. "Só hoje pela manhã 40 mil empregadores se cadastraram. Estamos
felizes com o ritmo. Mostra que há um esforço da sociedade em se regularizar e que o

aplicativo tem cumprido o seu objetivo. A gente sabe que, depois de reunir todos
documentos, o cadastramento não leva mais os que meia hora", declarou.
O Ministério do Trabalho informou que, de um total de 6 milhões de trabalhadores
domésticos no país, em torno de 2,1 milhões têm carteira assinada. A Receita Federal,
porém, informou ter dúvidas sobre essa estatística, mas avaliou que deve haver um
ganho de formalização com a necessidade de cadastramento.
Quem precisa se cadastrar e para que serve esse registro?
Empregadores devem se registrar no eSocial e cadastrar também os dados de seu(s)
empregado(s) doméstico(s). Ao final de cada mês, o sistema irá emitir uma guia para que
o patrão recolha todos os tributos e encargos, inclusive FGTS.
Prazos e multa
O prazo para o cadastramento de empregadores e empregados no eSocial vai até 31 de
outubro. "Caso não seja realizado, o empregador estará descumprindo a lei", segundo a
Receita. Não há punição prevista para quem atrasar esse cadastramento, e sim multas
para os patrões que perderem o prazo do pagamento (6 de novembro).
Já o cadastramento dos empregados que tiverem sido contratados a partir de outubro
deve ocorrer até um dia antes do início das atividades, acrescentou o Fisco.
A Receita confirmou que mesmo os patrões que fizerem o cadastro até a data limite para
o primeiro pagamento no novo modelo estarão aptos a fazer o recolhimento dos encargos
e demais tributos no prazo - ainda que o registro tenha sido feito depois de 31 de
outubro.
Caso o atraso seja na data do pagamento, no entanto, haverá a cobrança de multa de
0,33% ao dia de atraso, limitada a 20%.
Calendário
01/10 Começa a valer a obrigatoriedade do pagamento de direitos como o FGTS
31/10 Prazo final para o cadastramento de empregados
01/11 As guias de pagamento poderão ser emitidas a partir desta data
Prazo para o primeiro pagamento no novo modelo. Para pagamentos feitos após
06/11
esta data, haverá juros e multa
Abatimento no Imposto de Renda
A Receita Federal explicou que o empregador que desejar abater os gastos com o INSS do
empregado doméstico na declaração do IR de 2016 deverá colocar seu CPF no
cadastramento, e não de outra pessoa da família, para poder realizar esse procedimento.
No IR de 2015, relativo ao ano-base 2014, o limite de abatimento é de R$ 1.152,88. Esse
valor correspondeu à alíquota de 12% aplicada sobre o salário mínimo de R$ 724 vigente
no ano passado.
Caso o empregador pague mais de um salário mínimo, ele não pode abater todo o valor
gasto com a contribuição patronal do INSS.
Guia única, englobando o FGTS
Com o cadastramento, o empregador passa a registrar as informações sobre o
trabalhador e emite uma guia para recolher todos os tributos – o chamado Simples
Doméstico define um regime unificado para pagamento de todos os tributos e demais
encargos, inclusive FGTS.
Os novos direitos estão previstos na chamada PEC das Domésticas, lei que foi aprovada

em abril de 2013. Mas eles só foram regulamentados no último mês de junho, e apenas
agora começam a valer.
Com a entrada em vigor desses direitos, o empregador terá obrigatoriamente que
cadastrar seus empregados no site do eSocial. O primeiro pagamento nesse novo modelo,
referente a outubro, deverá ser feito até 6 de novembro.
A Receita diz ainda que, em média, leva-se cerca de 15 a 20 minutos para realizar o
cadastramento inicial no site.
O governo federal divulgou, no site do eSocial, uma cartilha com orientações para os
empregadores de trabalhadores domésticos.
Veja como funciona o cadastro e o recolhimento os tributos:
– O empregador deve iniciar seu cadastro preenchendo os seguintes dados:
Nome completo
Data de nascimento
CPF
NIS (Número de Identificação Social).
O NIS pode ser o Número de Inscrição na Previdência Social - NIT, no Programa de
Integração Social - PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, ou no Sistema Único de Saúde - SUS.

– A cartilha explica que, antes de realizar o cadastramento dos trabalhadores, o
empregador poderá verificar se o CPF e o NIS estão aptos para serem utilizados no
sistema. Está disponível na página inicial do eSocial o link “Consulta Qualificação
Cadastral”.
– Depois do cadastro do empregador, é preciso realizar o cadastro do empregado,
informando os dados do contrato.
– O empregador precisará realizar seu cadastro e de seus empregados apenas uma vez,
mas a folha de pagamento deverá ser feita mensalmente.
– O empregador precisa documentar no sistema ocorrências como afastamentos (por
doenças, licenças, férias etc), comunicado de acidente de trabalho, aviso prévio e
demissão.
– Ao fechamento de cada mês, é emitida uma guia para o pagamento de todos os tributos
e do FGTS.

VEJA O PASSO A PASSO PARA FAZER O CADASTRO:
1. Acesso ao sistema
O usuário encontra o espaço para acessar o sistema no canto superior da tela. Existem
duas opções para fazer o acesso: certificado digital ou código de acesso.
A primeira opção é para quem possui um certificado digital e-CPF. O site da Receita
Federal reúne orientações para quem quer ter um certificado digital. A segunda opção, de
código de acesso, é para quem não tem certificado digital.
Para acessar o sistema com código de acesso, o empregador deverá clicar em “primeiro
acesso” para gerar o seu código. O sistema irá solicitar: CPF, data de nascimento e
Número dos recibos de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF), dos últimos dois exercícios. Caso o empregador não tenha feito declaração do IR
no último exercício, será solicitado o número do título de eleitor.
2. Cadastro do empregador
No primeiro acesso, o sistema trará o CPF e nome vinculados ao código de acesso gerado.
Então, é preciso informar telefone e e-mail para contato, e em seguida clicar no botão
“salvar”.

É possível adicionar informações complementares, como opção pelo registro eletrônico de
empregados e indicativo de situação da pessoa física, mas elas não são obrigatórias.
3. Cadastro do empregado
Segundo a cartilha, o empregador deverá cadastrar todos os seus empregados nesta
opção, inclusive aqueles que foram admitidos antes de 1º de outubro de 2015. Para fazer
isso, é preciso clicar no botão “Cadastrar/Admitir” na tela de Gestão de Trabalhadores.
A cartilha explica ainda que os empregados admitidos antes de 1º de outubro de 2015
deverão ser cadastrados no sistema até o fechamento da folha de pagamentos da
competência 10/2015 (prazo limite em 06/11/2015). Para empregados contratados a
partir do dia 1º de outubro de 2015, o registro no eSocial deverá ocorrer até um dia antes
do início das atividades.

Os dados do empregado que o sistema irá solicitar para fazer o cadastro são:
-

CPF
Data e país de nascimento
NIS
Raça/cor e escolaridade

Em seguida, o campo “Data de admissão” deverá ser preenchido com a mesma data de
assinatura na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Os campos “Grupo” e
“Categoria do trabalhador” já são preenchidos automaticamente e não permitem
alterações.
Depois, devem ser informados o número, série e UF (Estado) da CTPS (Carteira de
Trabalho e Previdência Social), telefone e e-mail para contato. O sistema ainda irá pedir o
endereço do empregado e informações sobre dependentes, caso a pessoa possua.
4. Preenchimento dos dados de contrato
O sistema irá pedir informações sobre o contrato de trabalho. É preciso informar qual é o
tipo de contrato (determinado ou indeterminado), cargo, salário base e periodicidade de
salário (mensal, semanal, quinzenal etc.).
Caso o empregador já recolha o FGTS (o recolhimento passa a ser obrigatório em
01/10/2015, mas o empregador já tinha a opção de fazer isso voluntariamente antes
disso), é preciso preencher a data em que ele começou a realizar os recolhimentos para
aquele empregado.

Caso o usuário informe que o local de trabalho é o mesmo informado como endereço do
empregador, o campo é preenchido automaticamente. Mas, se esse não for o caso, é
preciso informar o local onde o empregado irá trabalhar clicando em "informar outro
endereço".
Em seguida, o empregador deve apontar qual foi a jornada de trabalho contratada,
escolhendo entre três opções: semanal, 12 x 36 ou demais tipos (escala, turno de
revezamento, permutas, horários rotativos, etc.).
Com exceção da opção de 12 x 36, o sistema apresenta em seguida opções para
preencher o detalhamento da jornada.

Se precisar alterar alguma informação sobre o empregado ou sobre o contrato, o usuário
deverá acessar a página de dados cadastrais e contratuais, na tela "gestão de
trabalhadores".
Clicando sobre o nome do trabalhador, o empregador terá acesso aos links dos dados
cadastrais e contratuais. Ao clicar na opção que deseja alterar, é preciso em seguida clicar
em "alterar dados cadastrais" ou "alterar dados contratuais", conforme o caso.
VEJA COMO REGISTRAR EVENTOS TRABALHISTAS:
O acesso aos eventos trabalhistas poderá ser feito clicando em “Trabalhador”, em seguida
em “Registrar Evento Trabalhista”, depois no nome do empregado e na matrícula. Essa
mesma opção poderá ser acessada em “Trabalhador”, depois “Gestão de Trabalhadores” e
em seguida clicando no nome do empregado e depois no link “Evento Trabalhista”.
Veja os eventos que devem ser registrado (com exceção de folha de pagamentos,
fechamentos de mês e aviso prévio, que não foram disponibilizados pela cartilha).
1. Afastamentos
Os afastamentos – tais como doenças e licença maternidade – devem ser registrados no
tópico “Afastamento Temporário”.
O empregador precisa informar a data de início do afastamento e o motivo. Para isso, é
necessário escolher um tipo dentro da lista disponível no próprio campo. Caso o
afastamento já tenha terminado, é possível informar também a data de término.

2. Acidente de trabalho
Para esse motivo de afastamento, além do registro do evento no eSocial, a Comunicação
de Acidente do Trabalho (CAT) também é obrigatória.
A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à
Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. É possível fazer a CAT
pelo site da Previdência, neste link.

3. Mudança no afastamento
A cartilha explica que, para o eSocial, cada passo do afastamento é registrado como um
evento/registro. Portanto, a inclusão de um afastamento é um evento, o registro posterior
do retorno do empregado é considerado outro evento. Da mesma forma, a alteração do
motivo de afastamento também é considerada um novo evento.

Muitas vezes, por questões de avaliação de perícia médica e/ou decisão judicial, o
afastamento por doença não relacionada deve ser alterado.
O link para registro de alteração do motivo de afastamento está localizado na tela
"Movimentações Trabalhistas".
Ainda segundo a cartilha, para alteração de motivo de afastamento, nos casos em que já
houve o registro do retorno, é necessário excluir previamente o registro/evento de
retorno para que o sistema aceite o comando de alteração do motivo. Após a alteração do
motivo de afastamento, o empregador poderá incluir novamente a data de retorno do
empregado.
4. Retorno de afastamentos
O retorno de afastamentos – caso não tenha sido informado no momento do registro do
início do afastamento – deve ser realizado pelo empregador através do link "Retorno de
Afastamento Temporário" localizado na tela de Movimentações Trabalhistas.

5. Férias
Para registrar o aviso de férias, o empregador deve acessar o sistema com 30 dias de
antecedência e clicar em "registrar férias".
É preciso preencher o período e informar se haverá a conversão de parte das férias em
dinheiro. Empregador e empregado também podem entrar num acordo e dividir as férias
em períodos diferentes, desde que uma das partes tenha ao menos 14 dias. Isso também
deve ser registrado no sistema.

Após preencher todos os campos, o empregador deverá clicar em “Salvar Aviso de
Férias”.
No dia em que o empregado sair de férias ou em data posterior, o empregador deverá
acessar o sistema novamente e clicar em "registrar saída de férias". Será exibida uma tela
detalhando o período aquisitivo e com a situação "Em andamento".
Ao clicar sobre o período aquisitivo para abrir a programação de férias, serão exibidos os
links para impressão do aviso de férias e recibo de pagamento.
É preciso também registrar o retorno de férias, no dia do retorno do empregado ou em
data posterior.

74% dos brasileiros pagarão dívidas com 13º salário, diz Anefac
27/10/2015 – Fonte: G1
O pagamento de dívidas será o destino do 13º salário de 74% dos assalariados em 2015,
segundo uma pesquisa divulgada pela Anefac nesta segunda-feira (26). Em relação ao
ano passado, houve um aumento de 8,8% no percentual de trabalhadores com esse
objetivo.
Entre os que vão pagar as dívidas, 83% dos consumidores têm obrigações contraídas no
cheque especial e no cartão de crédito e pretendem utilizar os recursos do 13º salário
para estar regularizando as mesmas. Houve uma redução de 20% na quantidade de
consumidores que possuíam dívidas com prestações do comércio em atraso, diz a Anefac.
O cartão de crédito é a linha de crédito com maior peso na composição das dívidas em
aberto dos consumidores tendo atingido em 2015, 44% do total (crescimento de 2,33%
sobre 2014) contra 39% do cheque especial (elevação de 2,63% sobre 2014), segundo a
entidade.
Menos presentes
Em contrapartida, caiu em 27%, entre 2014 e 2015, o percentual de brasileiros dispostos
a utilizar o salário extra para comprar presentes de fim de ano. Segundo a entidade, isso
demonstra maiores dificuldades e preocupações dos consumidores com os gastos neste
ano.
Consumidores
pretendem
gastar
menos
no
Natal
de
2015
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Ainda de acordo com a Anefac, houve igualmente (27%) uma redução no percentual de
consumidores que pretendem poupar parte do que sobrará de seu 13º salário para as
despesas de começo do ano.
Gastos menores no Natal
Segundo a Anefac, houve um aumento no número de consumidores que pretendem
gastar valores menores neste Natal e redução nos que pretendem gastar os maiores
valores.
Em 2015, 90% dos consumidores pretendem gastar até R$ 500, contra 87%
em 2014.
Em 2015, 10% dos consumidores pretendem gastar no Natal mais de R$ 500, contra
13% e, 2014.
As maiores elevações com crescimento de 14,29% de 2014 para 2015 se deu entre os
consumidores que pretendem gastar até R$ 100, seguindo-se daqueles que pretendem
gastar entre R$ 100 e R$ 200 com um crescimento de 6,67%.

Lucro líquido da Ford sobe para US$ 1,9 bilhão no 3º tri
27/10/2015 – Fonte: Exame

A Ford Motor registrou lucro líquido de US$ 1,9 bilhão no terceiro trimestre, acima do
resultado de US$ 835 milhões de igual período de 2014.
O lucro forte em seu principal mercado, a América do Norte, ajudou a companhia a
compensar a fraqueza na Ásia e na América do Sul. O lucro operacional ficou em US$
0,45 por ação, levemente abaixo da expectativa dos analistas, de US$ 0,46 por ação.
Às 9h28 (de Brasília), o papel da Ford caía 2,68% no pré-mercado em Nova York.
Beneficiado por preços mais altos e por uma demanda saudável por modelos de
caminhões bastante lucrativos, o negócio da empresa na América do Norte registrou lucro
operacional recorde no terceiro trimestre, de US$ 2,7 bilhões, bem acima do US$ 1,4
bilhão no terceiro trimestre do ano passado.
A Ford registrou margem operacional para a região de 11,3%, levemente abaixo da
margem de 11,8% divulgada pela General Motors na semana passada.
A receita da companhia subiu 9%, para US$ 38,1 bilhões, com vendas mais altas nos EUA
e na Europa contrabalançando a demanda em queda por novos carros na China, onde
uma desaceleração econômica mais ampla afeta as vendas do setor.
Os executivos da Ford vinham dizendo que esperavam um segundo semestre forte, com
vendas melhores de seu modelo de caminhão F-150.
Em períodos anteriores, revendedoras tiveram problemas para conseguir modelos
suficientes para atender a demanda por uma versão redesenhada desse veículo.
LG coloca 573 trabalhadores da fábrica de Taubaté em férias coletivas
27/10/2015 – Fonte: G1
A LG coloca 573 funcionários da fábrica de Taubaté (SP) em férias coletivas a partir desta
segunda-feira (26). O grupo trabalha nas áreas produtiva e de suporte à fábrica de
celulares. De acordo com a empresa, a medida tem como objetivo adequar a produção à
demanda do mercado. Os funcionários devem retornar no dia 14 de novembro.
Outros 176 trabalhadores das mesmas áreas já saíram em férias coletivas na última
segunda-feira (19). Eles voltam no dia 17 de novembro.
Esta é a oitava vez no ano que a LG coloca funcionários em férias coletivas. Entre 21 e 30
de setembro, por exemplo, outros 170 funcionários ficaram sem trabalhar. Na semana
passada, a empresa demitiu 40 funcionários do setor administrativo.
A unidade da LG em Taubaté produz equipamentos de linha branca, monitores, notebooks
e celulares. Ao todo, a empresa tem cerca de dois mil trabalhadores na região.

