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Redes varejistas demitem mais que montadoras
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Depois do boom do consumo de eletrodomésticos e móveis entre 2008 e 2012, a ressaca
bateu forte este ano no setor. Sem crédito farto, juros baixos e incentivos fiscais, as
vendas desabaram e fizeram o varejo cortar cerca de 40 mil postos de trabalho neste ano
até setembro. É quase quatro vezes o total das vagas eliminadas pelas montadoras de
automóveis (10,9 mil).
A líder de mercado, a Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, cortou 11
mil trabalhadores. Magazine Luíza e Máquina de Vendas, segunda e terceira no ranking,
respectivamente, por enquanto, decidiram não repor as vagas de quem saiu da empresa.
E não descartam a possibilidade de demitir nos próximos meses.
A falta de confiança do consumidor afeta especialmente a venda de itens de maior valor e
deve levar o comércio varejista para o pior desempenho desde 2000, prevê o economista
Fabio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Esse movimento já é nítido
no último resultado da Pesquisa Mensal de Comércio, do IBGE. As vendas em 12 meses
até setembro do varejo como um todo caíram 6%. No ano, recuaram 7,4%.
Depois das concessionárias de veículos, as lojas de eletrodomésticos e móveis foram as
que tiveram o pior desempenho. As vendas desse setor caíram 13% no ano até setembro,
e 9,6% em 12 meses.
“A compra de eletroeletrônicos e móveis não é por impulso. A crise de confiança do
consumidor e o medo de desemprego afastam a clientela”, diz Guilherme Assis, analista
de varejo do banco Brasil Plural.
Se as grandes do setor sentiram o baque, as redes menores, mesmo as mais relevantes
nos mercados regionais, não tinham como ficar imunes. A Eletro Zema e a Eletrosom (em
recuperação judicial), por exemplo, que têm presença no interior de Minas Gerais,
fecharam 17 e 36 pontos de venda, respectivamente. A Darom, de Arapongas (PR),
também em recuperação judicial, fechou duas unidades; e a Cybelar, no interior de São
Paulo, deve encerrar o ano com dez lojas a menos.
Segundo Bentes, da CNC, de janeiro a setembro 4.317 lojas de móveis e eletrodomésticos
fecharam as portas. Em todo 2014, foram fechados 1.503 pontos de venda.
Artigo: O preço da inércia na gestão de resíduos
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Mais de 75 milhões de pessoas – cerca de um terço da população brasileira – ainda são
afetadas pela destinação de resíduos em locais inadequados, o que mostra a inércia e o
descaso com que esse tema tem sido tratado no Brasil.
Atualmente, 42% dos resíduos coletados (ou quase 30 milhões de toneladas por ano)
ainda são despejados em lixões e aterros controlados, espaços ambientalmente
inadequados, que continuam sendo utilizados por 3.334 municípios de todas as regiões do
país.
Embora a cobertura dos serviços de coleta seja de mais de 90% na média nacional, e
esse serviço já possa ser considerado universalizado, faz-se necessária a ampliação das
ações de recuperação, tratamento e destinação final adequada para a totalidade dos
resíduos gerados no país.

Esse é o principal ponto para o qual toda a sociedade deve mirar os holofotes, pois a
adequação da destinação dos resíduos sólidos é a única forma de se evitar a perpetuação
de ações danosas ao meio ambiente e à saúde pública.
Os lixões e outras formas de destinação impróprias de resíduos representam crime
ambiental e, além de todo o passivo ambiental que provocam, são ainda um campo
altamente propenso à proliferação de graves doenças e vetores, que atingem a parcela
menos favorecida da população.
Para demonstrar a gravidade dessa situação, um estudo inédito elaborado por renomados
técnicos da Associação Internacional de Resíduos Sólidos (Iswa) foi apresentado em São
Paulo, com o objetivo de quantificar os impactos dos lixões sobre o sistema de saúde e
meio ambiente. Os resultados são alarmantes, e comprovam que a situação é
emergencial.
Os investimentos necessários para adequação do sistema equivalem a metade do dinheiro
gasto com saúde e meio ambiente.
Segundo esse estudo, de 2010 a 2014 o Brasil desperdiçou R$ 1,5 bilhão por ano com
gastos na saúde para tratamento das doenças causadas pela destinação inadequada de
resíduos. E, se os lixões continuarem abertos por mais cinco anos, o país vai desperdiçar,
por meio do SUS, um valor adicional entre R$ 14 bilhões e R$ 18 bilhões.
Trata-se de muito dinheiro gasto para remediar uma situação negativa, na tentativa de
minimizar os efeitos danosos de uma prática criminosa, que não resolve o foco do
problema.
Por outro lado, a demanda por investimentos para viabilizar a universalização da
destinação adequada dos resíduos sólidos no Brasil apresentada em estudo recente
lançado pela Abrelpe mostra que até 2023 o país necessita de R$ 7,5 bilhões para
implantar os sistemas adequados para tratamento de resíduos, seguindo as
determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Considerando os números das duas pesquisas, fica evidente que os investimentos
necessários para adequação do sistema e a consequente resolução do problema
equivalem a metade do dinheiro desperdiçado com saúde e meio ambiente, ou seja, o
custo da inércia é o dobro do custo para a ação adequada.
Os R$ 7,5 bilhões devem ser investidos em infraestrutura que permita um sistema cíclico
de gestão de resíduos, e que abranja o maior aproveitamento e recuperação dos
materiais através da coleta seletiva, compostagem, reciclagem, recuperação energética e
disposição final em aterros sanitários.
A viabilização desse sistema sustentável, com foco na recuperação de recursos,
possibilitará inúmeros benefícios para o país e, principalmente, para os municípios, pois,
além de proteger o meio ambiente e conservar os recursos naturais, também trará
ganhos econômicos para a população local, que lucrará com a criação de novos negócios e
empregos e observará uma considerável redução nos gastos com saúde, advindos
justamente da melhoria nas condições ambientais.
A inércia observada até hoje e o impulso de adiar ainda mais as soluções leva a um
aumento no impacto negativo e nos custos decorrentes, tornando as soluções mais caras
e mais complicadas, com implicação direta nos gastos com o nosso já tão combalido
sistema de saúde e dando causa para o crescimento dos índices de mortalidade, uma
consequência direta do descaso para com a gestão de resíduos.

(Carlos Roberto Vieira da Silva Filho é diretor-presidente da Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) e vice-presidente da
International Solid Waste Association (Iswa).
Artigo: Empreendedorismo, a saída para a crise?
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Tem sido triste perceber, nas últimas semanas e meses, a avalanche de notícias
econômicas negativas. Para os mais atentos ao cenário econômico, era fato que isso
aconteceria.
O que nos deixa mais perplexos, no entanto, é a inaptidão do governo em dar as
respostas rápidas e eficientes a esse momento de retrocesso e estagnação. Muitas das
medidas anunciadas não saíram do papel, como a redução de gastos e de ministérios.
Além disso, para piorar, fala-se em mais impostos.
Mas será possível que ainda tenhamos de pagar mais tributos do que já pagamos? Hoje, o
Brasil vive um momento no qual quanto mais se aumenta a tributação, seja via recriação
da CPMF, seja pela majoração dos demais impostos e taxas, menores serão os gastos e
as despesas, tanto das famílias quanto das empresas. Ou seja: a tributação terá um
efeito contraproducente, pois possivelmente agirá como inibidora do consumo. Trata-se
do que os economistas conhecem como “curva de Laffer”.
E o que o empreendedorismo tem com isso?, você pode se perguntar. Tem tudo com isso!
São empresas e empresários que fazem um país crescer. Fomentando a inovação,
gerando concorrência, criando empregos. É o setor privado, e não o governo, a resposta
para que consigamos nos manter perenemente na rota de crescimento. Não é à toa que,
durante a década de 90, quando foram cortados mais de 600 mil postos de trabalho nos
Estados Unidos, o índice de desemprego não aumentou.
É o setor privado, e não o governo, a resposta para que consigamos nos manter
perenemente na rota de crescimento.
No entanto, nosso governo sufoca a iniciativa privada, tolhendo a liberdade econômica e
criando empecilhos diversos para os que buscam a via do empreendedorismo.
Recentemente, o economista Ricardo Amorim alertou para os rankings do Banco Mundial:
para nossa surpresa (ou desespero?), é mais fácil abrir uma empresa na Líbia, na Síria –
que vive uma guerra civil –, em Gaza ou na Cisjordânia do que no Brasil.
Esse é apenas um dos dados que mostra como nosso país tristemente inibe o
empreendedorismo. Nos Estados Unidos, leva-se cerca de 48 horas para a abertura
formal de uma empresa, com as licenças federais, estaduais e municipais. No Brasil, esse
prazo estende-se para mais de 100 dias.
As mesmas complicações ocorrem para aqueles empresários que buscam o comércio
exterior. Novamente, Ricardo Amorim nos alerta: é mais difícil fazer comércio exterior no
Brasil do que em Myanmar ou no Tajiquistão.
Com tantos empecilhos, dificuldades e travas burocráticas criadas justamente pelo
governo, que deveria estimular o crescimento do país e o desenvolvimento, devemos nos
espantar com a estagnação econômica?
(João Alfredo Lopes Nyegray, mestre em Administração, Internacionalização e Estratégia,
é professor da EBS Business School, professor convidado do Grupo Uninter e coordenador
do curso de Ciências Contábeis da Falec).

Compostos utilizados em minas possuem toxicidade elevada
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Um motivo de preocupação é que os compostos conhecidos como aminas de éter podem
ter sido utilizados na mina para separar sílica do minério de ferro, para produzir um
produto de melhor qualidade.
De acordo com a pesquisa da indústria de mineração e a literatura científica publicada nos
últimos anos, os compostos são comumente usados em minas brasileiras, incluindo as da
Samarco.
Pelo menos alguns dos compostos, de acordo com o site da Air Products, empresa que os
produz, “não são prontamente biodegradáveis e têm uma elevada toxicidade para os
organismos aquáticos”. Eles também podem aumentar os níveis de pH a um ponto
prejudicial ao meio ambiente.
“Haverá problemas sérios ao usar a água do rio agora”, disse Pedro Antonio Molinas,
engenheiro de recursos hídricos e consultor da indústria de mineração.
A Samarco não respondeu se usou os compostos ou se eles estavam na chamada bacia de
rejeitos, cujo conteúdo estourou através das barragens .
Entidades tentam viabilizar ferrovia entre Maracaju e Paranaguá
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Com o Paraná de fora dos planos imediatos do governo federal para a construção da
ferrovia entre Maracaju (MS) e Paranaguá, representantes do setor produtivo continuam
tentando viabilizar o trecho, considerado prioritário para o estado.
Uma série de reuniões tem discutido, inclusive, a iniciativa de elaborar “por conta” o
projeto básico da ferrovia, para tentar pressionar o governo federal em abrir uma
Proposta de Manifestação de Interesse (PMI) e viabilizar o leilão da obra.
12 ferrovias
terão estudos realizados dentro do Programa de Investimentos em Logística (PIL). A
ligação entre Maracaju e Paranaguá foi incluída no terceiro e último lote.
A ligação ferroviária ligando o Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá é uma demanda
antiga das entidades, que enxergam o trecho como necessário para diminuir os custos de
produção tanto do Paraná quanto do estado vizinho.
“Saiu o programa ferroviário e fomos excluídos, colocados para o fim da fila. Entendo que
temos de juntar todas as nossas forças empresariais para não tirar competitividade do
Paraná”, afirma José Eugenio Gizzi, presidente do Sindicato da Indústria da Construção
Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR).
O superintendente adjunto do Sistema Ocepar, Nelson Costa, afirma que a integração
ferroviária da região Oeste até o Paranaguá tem como objetivo principal a redução de
custos de transporte. “As entidades que compõe o G7 colocaram para o ministro dos
Transportes a necessidade de voltar a incluir esse trecho nos planos federais”, diz.
Costa, porém, não confirma a iniciativa das entidades em viabilizar o projeto da ferrovia
por conta própria. “O poder das entidades é reivindicar e não fazer projetos”, afirma.
Em abril, o governo do Paraná pressionou o governo federal a definir prazos para a
execução da obra ou para que concedesse à Ferroeste todo o trecho. A ideia era que o

estado se tornasse o responsável pelo projeto e concessão do novo corredor. Até agora
não houve resposta.
Atualmente, a ligação ferroviária entre Maracaju e Paranaguá está no terceiro e último
grupo de 12 ferrovias que terá seus estudos feitos pelo Programa de Investimentos em
Logística (PIL), do governo federal. Havia expectativa de que pelo menos a contratação
do projeto executivo saísse neste ano, o que não aconteceu.
Rumo ALL investe R$ 15 milhões na região do porto
A Rumo ALL está investindo cerca de R$ 15 milhões para aumentar a capacidade de
atendimento e restaurar a malha ferroviária na região do Porto de Paranaguá. O plano é
resultado de um acordo entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
(Appa) e a Coamo, que vai ampliar a capacidade de transporte diário em 200 vagões. Até
agora, cerca de metade do projeto foi executada.
O plano contempla ainda a recuperação das linhas localizadas dentro da área do porto
com a troca dos dormentes, aplicação de cinco dos 17 Aparelhos de Mudança de Via
(AMV), equipamentos que permitem aos trens transitar de uma linha para outra, e outras
intervenções.
Hoje a operação da Rumo ALL representa 80% da movimentação total de grãos e açúcar
no cais oeste do porto. Segundo a empresa, a meta é atingir o mesmo patamar no cais
leste e elevar em até 8 milhões de toneladas o movimento de commodities agrícolas e
outros produtos.
Taxa de desemprego deve atingir 10% em 2016
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O efeito mais perverso da crise econômica deve rondar o Brasil pelos próximos anos. A
piora do mercado de trabalho vai se acentuar e empurrar a taxa de desemprego para
mais de 10% no ano que vem.
Diferentes indicadores já apontam uma forte deterioração do mercado de trabalho. De
abrangência nacional, o desemprego medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Contínua caminha para superar os 10% no primeiro trimestre do ano
que vem.
“Na nossa avaliação, a Pnad Contínua fecha este ano próximo de 9% e chega aos dois
dígitos no primeiro trimestre de 2016, quando haverá o fim das contratações de
trabalhadores temporários e uma continuidade das demissões”, afirma Tiago Cabral
Barreira, pesquisador em economia do trabalho do Ibre/FGV.
No trimestre encerrado em agosto, o desemprego apurado pela pesquisa foi de 8,7%, o
maior patamar da série histórica iniciada em 2012. O contingente de desocupados chegou
a 8,8 milhões de pessoas, um aumento de 2 milhões - o equivalente à população de
Manaus - na comparação com o mesmo período do ano passado.
“O mercado de trabalho vai piorar bastante ainda. O desemprego na Pnad Contínua deve
chegar a 12% até o fim do primeiro semestre do ano que vem”, diz Sergio Vale,
economista-chefe da MB Associados.

Pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), cujo levamento engloba as regiões
metropolitanas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife, a piora
no mercado de trabalho também fica evidente.
Em setembro, a desocupação chegou a 7,6%, o pior resultado para o mês desde 2009.
Eram 1,9 milhão de desempregados, 670 mil pessoas a mais do que no mesmo mês de
2014.
“Na nossa avaliação, o desemprego medido pela PME deverá chegar a 10% no fim do ano
que vem”, diz Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria. A última
vez que a desocupação superou os dois dígitos na pesquisa foi em maio de 2007.
Recessão
A retração do mercado de trabalho pode ser explicada pela recessão de 2015, a mais
intensa desde 1990, e a perspectiva de uma nova queda da atividade econômica no ano
que vem.
Como resultado, grandes setores empregadores, como a construção civil e a indústria de
transformação, passaram a demitir num ritmo intenso, e as atividades que ainda
mostravam um certo vigor dão sinais de fraqueza.
“Já havia um desempenho modesto da atividade econômica há algum tempo, mas isso
demorou a aparecer no mercado de trabalho, pois havia uma certa resiliência do setor de
serviços”, afirma Fabio Romão, economista da LCA.
Com a piora da economia, a taxa de desocupação deve demorar para arrefecer. O cenário
de pleno emprego - que marcou o início da década - não deverá se repetir nos próximos
anos e a expectativa é de que os números permaneçam num patamar alto. Este cenário
explica a formação de grandes filas de desempregados como as observadas na semana
passada em São Paulo
Pesquisa aponta que setembro foi pior mês para trabalhador negociar salário
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Setembro foi o pior mês para os trabalhadores negociarem aumentos salariais desde abril
de 2011, revela levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com
base em dados da empresa de recrutamento online Catho.
No nono mês de 2015, a relação entre o número de vagas por candidato, que indica o
poder de barganha dos empregados, apresentou o oitavo recuo mensal consecutivo, ao
cair 2,8% na comparação com agosto.
Em oito meses de deterioração, os brasileiros inseridos no mercado de trabalho perderam
4 anos e meio de melhoras nas condições de barganhar junto aos patrões. Com cada vez
mais pessoas interessadas na mesma vaga, agora são os empregadores que têm mais
poder de impor condições no momento de acertar termos com os empregados.
A piora na relação do número de vagas por candidato em setembro tem relação direta
com a menor oferta de oportunidades. No mês, houve um recuo de 3,4% no número de
novas vagas de emprego na comparação com agosto. Em outubro, no entanto, o índice
subiu 7,5% ante setembro, a primeira alta desde março de 2015, segundo a pesquisa
Catho-Fipe.
Já na comparação dos resultados de setembro deste ano com igual mês de 2014, os dois
indicadores apresentaram recuos. A relação vagas por candidato recuou 38,3%, enquanto
a abertura de vagas registrou uma queda de 16,1% no período. Já em outubro, o índice

de novas vagas reduziu a intensidade da retração, ao cair 4,4% na comparação com
outubro de 2014.
Metodologia
O Índice Catho-Fipe de Novas Vagas de Emprego é calculado com base em dados de
novas vagas de emprego anunciadas no site da Catho. De acordo com a Fipe, o valor está
relacionado à dinâmica da atividade econômica do País, em especial à geração de postos
de trabalho. Já o indicador Catho-Fipe de Vagas por Candidato é a razão entre as vagas
abertas e o número de candidatos de um período.
Artigo: Inadimplência nas empresas é sinal de alerta
16/11/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A notícia de que o número de empresas inadimplentes vem aumentado nos últimos meses
acende sinal de alerta para o setor econômico. A crise que muitos ainda acham que é um
exagero midiático pode ser vista e comprovada por números.
O índice de empresas que não conseguiram arcar com as dívidas subiu 7% no terceiro
trimestre deste ano, de acordo com dados da Boa Vista SCPC. Também aumentou o
número de empresas que pedem recuperação judicial. Conforme pesquisa da Serasa
Experian, somente neste primeiro semestre o aumento foi de 20% em comparação com o
mesmo período do ano passado.
Muitas empresas já tiveram de reduzir produção, jornada de trabalho, empregos e até
filiais. No varejo, diversas companhias gigantescas estão fechando lojas para tentar
conter os estragos da recessão econômica. Sem mencionar aquelas que literalmente
tiveram de fechar as portas.
Enquanto isso, no Congresso Nacional e na Presidência da República, o impasse político
continua sem acordo, situação que só piora o quadro econômico. Aqui, no mundo real, as
consequências são amargas e vistas de perto.
E o discurso, sempre o mesmo vindo dos nossos representantes, é de que todos precisam
colaborar para que o país consiga sair da crise. Obviamente, essa colaboração se resume
ao aumento de carga tributária. Então, como fica aquela parcela de empresas que estão
se reestruturando para não afundar com a crise?
O empresariado acompanha estupefato – assim como nós, cidadãos – o aumento dos
juros, as variações cambiais, a redução do crédito, a diminuição das vendas e, por fim, o
aumento de impostos. A consequência disso tudo se reflete no poder de consumo da
população, cada vez mais restrito.
O empresariado acompanha estupefato o aumento dos juros, a redução do crédito, a
diminuição das vendas e, por fim, o aumento de impostos.
Nesse momento, não é um bom negócio para as companhias ficarem inadimplentes no
mercado. Essa situação pode restringir ainda mais o acesso ao crédito, que serviria como
capital de giro em ocasiões de baixa demanda. Sem conseguir investir, o setor produtivo
tende a ficar estagnado. Imagine quais as consequências desse cenário em 2016, se nada
de concreto for feito.
Além disso, a pessoa jurídica devedora também pode ter os títulos protestados, o nome
inserido em cadastros de inadimplentes e ter a dívida cobrada judicialmente.
Na tentativa de evitar a inadimplência, muitas empresas renegociam débitos, com o
objetivo de prorrogar o vencimento e as condições de pagamento. No entanto, ao realizar
a referida renegociação, as empresas terão de analisar o seu fluxo de caixa e a novas

condições ofertadas pelo credor. Dependendo do caso, a alternativa mais sensata é não
renegociar a dívida e pedir a recuperação judicial.
A recuperação judicial tem como finalidade primordial preservar a função social da
empresa, pois não é apenas mais uma pessoa jurídica que caminha para encerrar as
atividades: são centenas ou milhares de cidadãos envolvidos e empregos perdidos.
Pessoas que precisarão enfrentar o ardiloso mercado de trabalho num período em que o
índice de desemprego está altíssimo.
Certamente, para superar o momento de crise, os empresários poderão se valer dos
benefícios estabelecidos em lei, em especial da recuperação judicial e das ações judiciais
visando o reequilíbrio dos contratos. Entretanto, a classe empresarial não conseguirá se
reerguer se o governo não fizer de fato ajustes para reequilibrar a economia.
A começar por cortar os próprios gastos. Tudo o que foi anunciado até o momento
caminha na mesma morosidade à qual nossos governantes estão acostumados. Estamos
praticamente no fim de 2015 e até agora a sociedade brasileira só recebeu promessas de
que a situação vai melhorar. Por enquanto, não é um argumento muito convincente.
(Alceu Machado Neto é advogado especializado em Direito Empresarial).
Sindicatos regionais mantêm greve de petroleiros no Rio
16/11/2015 – Fonte: Época Negócios

Importantes sindicatos regionais de trabalhadores do setor petroleiro da Bacia de Campos
e da refinaria Reduc, no município de Duque de Caxias, votaram no sábado (14) para
ignorar os pedidos do maior sindicato do país para encerrarem a greve, que começou há
14 dias.
Líderes do maior sindicato de trabalhadores petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros
(FUP), propuseram na sexta-feira (13) encerrar a greve que mais afetou a Petrobras em
20 anos.
O Sindipetro Norte Fluminense, sindicato dos petroleiros que cuida da maioria das
plataformas da Bacia de Campos, votou mais cedo no sábado pela continuação da greve
apesar do pedido da FUP. A Bacia de Campos representa mais de 60 por cento da
produção de petróleo do Brasil.
O Sindipetro Norte Fluminense afirmou em seu site que o placar pela manutenção da
greve foi de 601 a 192 votos.
O Sindipetro Caxias, sindicato que representa a maioria dos trabalhadores empregados na
Refinaria de Duque de Caxias, fora do Rio, também votaram pela continuidade da greve.
Outros sindicatos de petroleiros no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul já votaram
pelo fim da greve, seguindo a recomendação da FUP.
"A FUP considera a greve uma vitória, mas os sindicatos locais e seus trabalhadores são
autônomos", disse a porta-voz do sindicato Alessandra Muteira. Ela acrescentou que os

trabalhadores de Duque de Caxias querem que a Petrobras lhes pague por todos os dias
em que estavam em greve, ao invés de apenas a metade, como atualmente proposto.
Representantes dos sindicatos da Sindipetro Norte Fluminense não responderam aos
pedidos de comentário no sábado a tarde.
Quando os petroleiros começaram a greve em 1º de novembro, a principal demanda era
em relação aos planos da Petrobras de cortar investimentos e vender ações para controlar
a dívida de 130 bilhões de dólares.
Nas últimas negociações, os petroleiros garantiram um aumento de 9,5 por cento dos
salários e conseguiram que a Petrobras concordasse em estabelecer um Comitê de Gestão
de Trabalhadores para explorar formas de restaurar os investimentos.
Empresas estrangeiras elevam aportes no Brasil para socorrer filiais
16/11/2015 – Fonte: Época Negócios

Embora a crise econômica esteja tornando o Brasil cada vez menos atrativo para
investimentos estrangeiros, as empresas de fora que já possuíam uma presença
significativa no País estão trazendo mais recursos em 2015 do que em 2014.
Analistas que acompanham a atuação de multinacionais explicam: não se trata de uma
aposta em uma recuperação rápida do Brasil, mas de uma tentativa de socorrer as filiais,
que passam por dificuldades e necessitam de recursos para manter competitividade no
mercado.
No acumulado do ano até setembro, o Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 48,2
bilhões, queda de 34% em comparação com igual período do ano anterior, quando o
montante atraído foi de US$ 73,2 bilhões, segundo dados do Banco Central.
No entanto, países como Alemanha e Itália, que estão entre as maiores economias do
mundo e contam com multinacionais atuando no Brasil, apresentaram aumento em seus
aportes neste ano. Os alemães elevaram a entrada de dólares em 12%, e os italianos, em
11%.
"Os negócios entre países acontecem mais quando já existem investimentos. Nos
momentos de crise, sobretudo, as empresas estrangeiras fazem aportes para socorrer
suas filiais brasileiras que estão em dificuldades", afirmou Ronaldo Padovani, analista de
negócios da ITA, agência do governo italiano responsável por promover empresas
italianas no exterior e atrair investimentos para a Itália, atuação similar à da Apex no
Brasil.
O movimento se torna mais claro quando se observa o envio direto de empresas
estrangeiras para suas unidades no Brasil, os chamados empréstimos intercompanhias.
No acumulado do ano até setembro, as empresas italianas enviaram 45% mais desses
recursos a suas filiais brasileiras em 2015 do que em 2014.

Entre as companhias alemãs, a alta é de 24%. Levando em conta as norte-americanas e
as japonesas, houve crescimento de 18% e 41%, respectivamente."São investimentos de
velhos conhecidos nossos", diz o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de
Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica e economista-chefe da Mapfre
Investimentos, Luís Afonso Lima.
"São recursos voltados para não perder mercado, trata-se de uma tática defensiva, de
curto prazo. E quando se olha os aportes anunciados pelas empresas para o futuro, os
investimentos de expansão estão prevalecendo em relação aos de instalação", disse.
Além disso, para as companhias já instaladas, o cenário recessivo da economia não é
suficiente para interromper investimentos iniciados, diz o economista Bruno Lavieri, da 4E
Consultoria. "Aquilo que foi iniciado há um ou dois anos não dá para estancar. Mesmo em
crise, se você tem uma fábrica que está quase pronta, você conclui a fábrica", afirma.
A japonesa Honda é um exemplo disso. A montadora investiu R$ 1 bilhão na construção
de uma segunda fábrica no Brasil, em Itirapina, interior de São Paulo. O empreendimento
ficou pronto em abril, mas o início das operações, que estava previsto para o primeiro
semestre de 2016, foi adiado e ainda não há uma nova data. "A unidade estará pronta
para iniciar a produção em massa assim que houver melhor previsibilidade do mercado",
disse a empresa no fim de outubro.
Padovani, da ITA, lembra também que as empresas estrangeiras estão cientes do
potencial brasileiro e por isso evitam sair do País, o que significa que as companhias
socorrem suas filiais neste momento porque acreditam em um futuro melhor.
"A capacidade produtiva existe. Quando a economia se recuperar, haverá um potencial de
crescimento que não é hipotético, é alto", disse. Assim também pensa o presidente da
Mercedes-Benz no Brasil, Philipp Schimer. Em outubro ele afirmou que a montadora
alemã seguirá "arrumando a casa" para dar uma reposta rápida quando o setor
automotivo apresentar melhora.
A declaração do executivo foi dada no mesmo dia em que a Mercedes-Benz lançou dez
modelos de caminhões no Brasil, apesar da queda nas vendas do segmento em 2015. No
acumulado de janeiro a outubro, o número de caminhões vendidos caiu 44,9% ante igual
período do ano anterior.
Deputados que debatem acidente e lei de mineração receberam R$ 6,6 milhões
do setor
16/11/2015 – Fonte: Época Negócios

Empresas mineradoras doaram ao menos R$ 6,6 milhões às campanhas de deputados
federais que tratam diretamente do novo Código de Mineração e aos parlamentares da
comissão externa da Câmara criada para monitorar os efeitos do rompimento das
barragens da Samarco no município de Mariana, em Minas. Nesta segunda-feira (16/11),
eles estarão em visita à região do desastre.

As doações declaradas à Justiça Eleitoral foram feitas aos comitês dos candidatos ou aos
diretórios dos partidos.
Levantamento do jornal O Estado de S. Paulo no banco de dados do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) mostra que 28 dos 36 deputados de três comissões sobre mineração
receberam doações do setor no ano passado.
Na recém-criada comissão especial para discutir o Código de Mineração, 11 dos 20
parlamentares já indicados receberam R$ 3,39 milhões. O valor pode aumentar, uma vez
que ainda faltam sete indicações para o colegiado. Dos 18 deputados do grupo que viajará
a Mariana, 13 foram financiados por mineradoras, no total de R$ 2,5 milhões.
A Vale, controladora da Samarco com a BHP, doou R$ 4,2 milhões a deputados, segundo
o Estadão Dados. A reportagem só contabilizou empresas que trabalham com mineração
em seus grupos.
Membro da comissão externa, o deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG) foi o que recebeu
no grupo o maior volume de doações diretas ou indiretas, feitas via direção nacional de
seu partido. Foram R$ 801,1 mil. Castro não atendeu às ligações nem respondeu a
mensagens até as 20h50 de ontem.
Campeão
O líder de doações é justamente o relator do texto que propõe novas regras para o setor,
deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG). Ele recebeu R$ 1,4 milhão em doações diretas e
indiretas. É também o maior beneficiário das mineradoras quando analisados os 18
deputados da comissão criada no início do ano que receberam doações do setor.
Quintão diz que o "apoio" que recebe das mineradoras não interfere em seu trabalho.
"Não cedi a lobby de mineradora. Recebo apoio financeiro, como tenho sido acusado pelos
ambientalistas, legalmente do setor. “Mas o projeto não tem nada de minha parte que
isente mineradora. Ao contrário, estou aumentando (as cobranças às empresas)", afirma.
A Câmara manteve em funcionamento uma comissão especial que, por sete meses,
discutiu o Código de Mineração, mas foi encerrada sem votar o relatório de Quintão.
Agora, um novo colegiado será constituído.
Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, a chamada bancada ruralista,
o deputado Marcos Montes (PSD-MG) recebeu R$ 788,7 mil de mineradoras. Integrante
das duas comissões, a encerrada e a recém-criada, ele diz acreditar "ser extremamente
normal" a situação.
"Não é o fato lamentável do acidente que vai tirar o mérito das mineradoras", diz. "Já fui
ajudado por muitas empresas, porque acho que confiam em mim e sabem que posso
fazer a defesa de setores que prestam serviço ao país."
Sindicatos e empresários se unem para evitar quebra de construtoras
16/11/2015 – Fonte: Época Negócios

Sindicalistas preparam com empresários uma agenda de seminários e manifestações
populares para fechar um documento único em defesa de acordos de leniência entre
órgãos do governo com empresas de petróleo, gás e construção civil, de forma a acabar
com a "quebradeira" de empresas e as demissões.

A agenda prevê a realização de um seminário em São Paulo para 1,5 mil participantes,
entre sindicatos e empresas, no dia 3 de dezembro, para discutir a política econômica do
governo e as saídas para a crise a partir de 2016.
Em seguida, está prevista uma manifestação nas ruas, no dia 8 de dezembro, e a entrega
do documento, em Brasília, para o Palácio do Planalto e o Congresso, no dia seguinte.
Segundo os sindicalistas, os efeitos da Operação Lava Jato foram combinados com o
ajuste fiscal e produziram "uma quebradeira geral" no país.
As revelações dos esquemas de corrupção das grandes empreiteiras com a Petrobras
travaram contratos na indústria naval e no ramo de petróleo e gás. Ao mesmo tempo, o
ajuste fiscal foi produzido, até agora, principalmente na base do corte de gastos públicos,
em especial os investimentos, o que fez cair drasticamente o ritmo de obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC).
"O que estava fazendo o país crescer nos últimos anos parou, tudo ao mesmo tempo. As
demissões não param de aumentar e isso afeta todos os setores", disse Miguel Torres,
presidente da Força Sindical.
Todas as centrais sindicais estão envolvidas na agenda, em especial a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), a Força Sindical e a União Geral dos Trabalhadores (UGT), as três
maiores do país, que representam cerca de 4,3 mil sindicatos.
De acordo com Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, a experiência internacional é de
acordos de leniência que permitem que empresários corruptos sofram as consequências
penais e administrativas enquanto as empresas podem continuar operando nos mercados.
"É difícil ver empresas fechando, trabalhadores perdendo emprego. Não dá mais. Por isso
vamos chamar as principais lideranças empresariais envolvidos, mas também empresários
de comércio e os bancos. Precisamos de um acordo para o desenvolvimento voltar", disse.
Acordo
Os acordos de leniência são defendidos pelo próprio governo e seriam fechados por meio
da Controladoria Geral da União (CGU), envolvendo a Advocacia Geral da União (AGU), a
própria Petrobrás, quando forem obras da estatal, e empresas privadas. Esses acordos
permitiriam que empresas privadas envolvidas em investigações continuassem operando
obras públicas e contratos da Petrobrás.
Para conseguir esse acordo, as companhias precisam reconhecer ilícitos, auxiliar as
autoridades nas investigações, se comprometer a evitar a repetição no futuro e devem
ressarcir os cofres públicos. Segundo o presidente da Força Sindical, o movimento de
trabalhadores e empresários não é "pró-corrupção", mas "pró-empregos e investimentos".
De acordo com Ricardo Patah, presidente da UGT, a crise nos setores de petróleo, gás
natural e construção civil atinge todos os trabalhadores, também de indústria e comércio,
pela queda na demanda decorrente do menor poder aquisitivo.
ANA acusa usinas de omissão no Rio Madeira
16/11/2015 – Fonte: R7
Às vésperas do início do período de cheias, as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau e a
Agência Nacional de Águas (ANA) não se entendem a respeito da melhor forma de evitar
riscos de inundações em Rondônia, por causa do volume de água que venha a ser
represado pelos reservatórios das hidrelétricas.
Nos últimos meses, a relação entre as usinas instaladas no Rio Madeira e a agência
reguladora tem sido marcada por uma troca de acusações.

A ANA acusa as usinas de se omitirem em relação às obras permanentes que são
necessárias para aumentar o nível de segurança das regiões potencialmente afetadas
pelos reservatórios das usinas.
As concessionárias argumentam que fizeram as intervenções exigidas nos contratos de
concessão, avaliam que a agência está sendo excessivamente cautelosa e propõem como
saída um plano de contingência, caso a cheia histórica do início de 2014 se repita.
As discussões começaram em março, mas ainda não se chegou a uma decisão sobre o
que será feito. O período de chuvas da região do chamado "inverno amazônico" vai de
novembro a abril.
As empresas alegam que a cheia que inundou diversas regiões do Estado no início de
2014 foi a maior da história e dificilmente se repetirá - a chance de que algo semelhante
volte a ocorrer, segundo as empresas, é de uma vez a cada 350 anos.
Por isso, para elas, não deve ser usada para definir os critérios de proteção das
localidades. O contrato de concessão considera uma série histórica de 50 anos, para áreas
urbanas, e de 100 anos, para estruturas rodoviárias.
Para a agência, ainda que a última cheia tenha sido um ponto fora da curva, é necessário
aumentar a proteção de áreas urbanas e da rodovia caso volte a ocorrer. Para isso, a ANA
cobra medidas estruturantes, como a elevação de mais trechos da BR-364, que liga Porto
Velho a Rio Branco, e a remoção da população de diversas localidades, como Jaci-Paraná
e Abunã.
Em 2014, a estratégia usada para evitar inundações foi a antecipação do rebaixamento
dos reservatórios das duas usinas. Basicamente, é esse o plano de contingência que as
concessionárias querem repetir daqui para a frente.
O problema dessa estratégia é que, com reservatórios mais baixos, as duas usinas
acabam gerando menos energia. Por essa razão, o Ministério de Minas e Energia, a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistem Elétrico
(ONS) são contra a estratégia das empresas e favoráveis à proposta da ANA.
Obras
A Santo Antônio Energia afirma já ter realizado obras para proteção da BR-364 e do
distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho. Segundo a concessionária, cerca de 100 famílias
foram removidas de regiões mais vulneráveis e receberam indenização.
A empresa ainda precisa concluir as obras de alteamento de um trecho de 700 metros da
estrada, que será elevada em até 60 centímetros. A ANA, porém, quer que a proteção
seja ampliada, o que implicaria na remoção de centenas de famílias e na elevação, em
dois metros, de quatro km da rodovia.
Segundo a Santo Antônio Energia, as exigências da ANA são conservadoras, pois é
possível evitar alagamentos se a usina fizer ajustes de operação. A proposta da empresa
é adotar o plano de contingência proposto pelos próximos cinco anos. Se, nesse período,
ocorrer uma nova cheia que inunde a cidade, a empresa arcaria com todas as
responsabilidades e custos.
A concessionária Energia Sustentável do Brasil (ESBR), responsável por Jirau, afirma ter
feito todas as medidas de proteção exigidas na época da implantação da usina, como o
alteamento de trechos de 16,8 km da rodovia BR-364 e de estradas vicinais afetados pelo
reservatório.
"Durante a cheia excepcional do rio Madeira ocorrida no início de 2014, foram registradas
vazões com tempo de recorrência superior a 300 anos, isto é, acima daquela estabelecida

em resolução da ANA", informou. De acordo com a ESBR, as condicionantes relacionadas
à proteção de áreas urbanas e localidades próximas à barragem também foram
cumpridas. Sobre a localidade de Abunã, na fronteira com a Bolívia, a empresa alegou
que as inundações ocorrem a despeito da existência da usina.
Brasil avança, mas ainda ocupa 92ª posição em índice de empreendedorismo
16/11/2015 – Fonte: R7
O Brasil avançou oito posições no Índice Global de Empreendedorismo 2016 (GEI, em
inglês), realizado pela Rede Global de Empreendedorismo e o Instituto GEDI (The Global
Entrepreneurship and Development Institute). O país aparece na 92ª posição entre 132
países. Na América Latina e Caribe, ficou atrás de 15 países, como Chile, Argentina, Belize
e Jamaica.
O estudo, realizado anualmente, avalia três sub-índices (atitudes, habilidades e
aspirações), que se desdobram em 14 pilares (como percepção de oportunidade, capital
humano e internacionalização) e 31 indicadores para identificar as oportunidades e
desafios de cada economia.
O Índice dá notas de 0 a 100 para cada nação. O Brasil ficou com 26,1, enquanto o
primeiro colocado, Estados Unidos, recebeu 86,2. A última posição é do país africano
Chade, com 9,9.
O GEI usa indicadores institucionais (dados econômicos e de infraestrutura) e individuais
(de comportamento dos empreendedores), explica Pablo Ribeiro, diretor de Pesquisa e
Mobilização da Endeavor, instituição de fomento ao empreendedorismo que integra a
Rede Global de Empreendedorismo.
"O Brasil teve um avanço no GEI porque alguns itens que já eram fortes no país, como
percepção de oportunidades de negócio e o status do empreendedor na sociedade, se
mantiveram muito fortes", diz Ribeiro. Ele afirma que houve ainda uma pequena melhora
em pontos fracos do país, como internacionalização, que engloba fatores como taxas de
importação e exportação, e inovação tecnológica.
Um outro gargalo da economia brasileira é a capacitação do capital humano, segundo
Ribeiro. "Capacitação do empreendedor e da equipe são fundamentais para melhorarmos
esse Índice", diz.
O levantamento foi lançado no Brasil nessa segunda-feira (16) para celebrar a Semana
Global do Empreendedorismo, que ocorre entre 16 e 22 de novembro em mais de 160
países. No Brasil serão realizadas mais de 3.600 atividades sobre empreendedorismo
durante o evento.
Brasileiro desconhece juro que dobra valor da compra
16/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

Comprar um carro ou um imóvel e pagar, em parcelas, quase dois. Embora muitos
consumidores passem por essa situação, quase nenhum deles sabe apontar o mecanismo
que, combinado aos juros altos, faz com que o valor pago por um bem seja tão mais alto
que o original.

É o que mostra pesquisa elaborada pelo diretor da Anefac (Associação Nacional dos
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), Miguel José Ribeiro de Oliveira,
em parceria com o portal Vida Econômica.
De acordo com o levantamento, 99,4% dos brasileiros desconhecem o conceito de juros
compostos –983 usuários do site tiveram seus conhecimentos testados sobre o assunto.
Para entender o mecanismo, utilizado nas transações financeiras no Brasil, é preciso fazer
as contas. Quem aplica R$ 10 mil em um investimento com rendimento mensal de 1%,
teria no mês seguinte R$ 10,1 mil.
No próximo período, os juros serão calculados sobre o montante atual, e não sobre o
inicial. Portanto, no segundo mês, teria R$ 10.100 mais 1%, ou seja, R$ 10.201, e assim
sucessivamente. Se os juros fossem simples, o rendimento seria sempre calculado sobre
os R$ 10 mil iniciais.
No caso de compras parceladas no longo prazo, os juros compostos elevam o preço final
do bem, já que as taxas são sempre calculadas sobre os juros anteriores.
Juros compostos
COMPRAS
Um exemplo simples é a aquisição de um carro de R$ 55 mil, com entrada de 20% do
valor –ou R$ 11 mil. Os R$ 44 mil restantes, se financiados em 72 parcelas de R$
1.323,70, com juros compostos mensais de 2,50%, totalizariam R$ 95.306,40, elevando
o valor final do carro para R$ 106.306,40.
O raciocínio é o mesmo no que diz respeito a imóveis. Cálculos de Mauro Calil, da
Academia do Dinheiro, mostram que um apartamento de R$ 500 mil, com entrada de R$
165 mil e financiado em 30 anos a juros anuais de 11% somaria R$ 1,26 milhão ao final
do período –ou seja, mais que o dobro do valor inicial.
Mas, mais do que saber como funciona o cálculo, os especialistas afirmam que o
consumidor precisa prestar mais atenção ao preço final do item, e não só no valor da
parcela. Ainda de acordo com a pesquisa, 95% dos participantes verificam apenas se a
prestação cabe no bolso.
"A pesquisa não é surpresa para nós. O brasileiro olha muito a prestação na hora de fazer
o financiamento, e não a taxa de juros. Se estivesse nos EUA ou na Europa, não teria que
se preocupar com isso. Mas no Brasil, com juros elevados, é preciso conhecer a taxa. No
fim, você paga dois carros", afirma Ribeiro.
Para ele, a crise deve fazer com que os consumidores se atentem mais aos juros das
compras. "O aumento do desemprego, a redução do crédito e a elevação da inflação e dos
juros passam a exigir do consumidor mais pesquisa de preços e instrumentos que
possibilitem planejar e fazer economia", diz.
O momento é bom também para guardar dinheiro e barganhar desconto no pagamento à
vista.
Para móveis, eletrônicos e carro, vale poupar e adquirir o produto sem parcelar. Já no
caso do imóvel, a dica é economizar o máximo possível para dar uma entrada maior e
reduzir o valor a ser financiado.
Ribeiro diz ainda que o consumidor deve tomar cuidado com prazos curtos e comparar o
número de prestações em lojas diferentes.

Pequenas empresas que aderirem ao PPE devem optar por período mais curto
16/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

O programa de proteção ao emprego (PPE) foi criado em julho de 2015 pelo governo na
tentativa de evitar demissões.
Segundo Tonani, empresas de qualquer porte e setor podem participar, embora a
burocracia afaste pequenos negócios sem uma gestão de pessoas estruturada.
Veja dicas para aderir ao PPE:
OS NÚMEROS
O acordo reduz a jornada e o salário em até 30%. O Fundo de Amparo ao Trabalhador
paga metade da redução salarial. O período é de até seis meses, mas é possível prorrogar
por até 12 meses
OS ENVOLVIDOS
Deixe todos os termos claros para os funcionários e estabeleça uma boa relação com eles
e com o sindicato da categoria, já que a aprovação de ambos é necessária para aderir ao
programa
AS REGRAS
Podem participar empresas que provarem passar por dificuldades financeiras, mas sem
dívidas fiscais. É preciso ter esgotado períodos de férias individuais e coletivas, além
do banco de horas
OS CUIDADOS
Não é permito demitir durante o acordo e nem após um prazo equivalente a um terço do
período de adesão. Pequenos negócios devem fazer acordos mais curtos, já que têm mais
dificuldade de prever recuperação.
Executivos que transitam entre diferentes áreas são valorizados por empresas
16/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
Se na hora de prestar vestibular existe uma divisão clara entre as áreas de exatas,
humanas e biológicas, no mercado de trabalho atual conseguir transitar entre as
diferentes especialidades é uma vantagem competitiva para os executivos.
É cada vez mais comum encontrar matemáticos trabalhando com marketing e
engenheiros à frente de departamentos de recursos humanos, por exemplo.
"Com o enxugamento de estruturas hierárquicas, a extinção de cargos e a fusão de
funções, o mercado passou a valorizar os chamados executivos híbridos, que aliam
conhecimento das áreas de humanas e exatas", diz Eduardo Bahi, consultor na Thomas
Case & Associados. "Em tese, eles são mais preparados para assumir múltiplas atividades
dentro de companhias em constante reestruturação."
Algumas empresas chegam a criar programas que incentivam a rotação de funções. A
ideia é ampliar os planos de carreira e preparar futuros gestores para um entendimento
mais estratégico do negócio.

"Os chefes estão abandonados e sobrecarregados", diz especialista em carreiras
16/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

Nem tudo é culpa do chefe. Para Rafael Souto, presidente-executivo da consultoria de
carreira Produtive, os executivos são cobrados por problemas que nascem de incoerências
da empresa, e não do desempenho deles.
Como esperar, por exemplo, que um chefe seja capaz de reter bons profissionais, quando
não há uma política clara de remuneração dentro da organização?
"A distância entre o que a empresa vende para os funcionários e o mercado e o que de
fato acontece gera um caldeirão tóxico", afirma.
Leia abaixo os principais trechos da entrevista concedida por Souto à Folha.
*
Folha - O que é 'hiper-responsabilização' dos chefes?
Rafael Souto - Nos últimos 20 anos, as empresas vêm sofrendo com a pressão do
mercado. Elas reduziram custos, deixaram a estrutura mais leve, e por consequência,
mas enxuta. Então há menos pessoas para executar as atividades.
Outro ponto é que as lideranças nos últimos anos receberam novos papéis: gestor de
pessoas, conselheiro da equipe, além da responsabilidade de entregar resultados.
Essa visão, de que o chefe é responsável por tudo que acontece, sobrecarrega a
liderança. Muitas vezes o acionista da empresa não tem definições claras de políticas, e aí
os profissionais saem, e eles dizem que a culpa é do líder. Nem tudo é culpa dele. O chefe
não vai resolver tudo. A empresa tem que ter definições claras do negócio.
Se a última palavra é do chefe, não é correto lhe atribuir os resultados da
empresa?
O problema é que a liderança tem liberdade até certo ponto. Ele não tem autonomia para
tomar decisões que prejudiquem resultados no curto prazo.
Na prática, a autonomia não acontece. Os chefes vivem sob 'efeito Lúcifer': vivem uma
vida infernal porque são pressionados por todos os lados da organização.
Os executivos também não se 'hiper-responsabilizam'?
Sim. Muitas vezes, por medo, eles não se posicionam como deveriam diante do conselho
e assumem tarefas que não podem entregar.
As empresas que hoje não conseguem cumprir metas são resultado do comprometimento
dos CEOs, feito durante a exuberância do Brasil capa da 'The Economist', quando
assumiram mais do que poderiam realizar.
Há os centralizadores, mas há também aqueles que assumem muitas responsabilidades.
O maior drama que observo nos últimos anos foi o de terem assumido mais do que
podiam, pressionados pelas empresas e com pouca margem para dizer não. O problema
mora no nível do acionista e do conselho de administração.

Por quê?
Eles têm uma fala muito bonita de médio e longo prazo, mas na prática cobram resultado
do trimestre muito agressivamente. Na reunião de conselho o que vale é o curto prazo.
O presidente-executivo é pressionado pela diretoria e por gestores a responder pelas
equipes. Apesar das estratégias ambiciosas, na prática do dia a dia os líderes estão
abandonados e sobrecarregados.
Que solução o sr. propõe?
Coerência entre discurso e prática, que tem que começar pelo acionista. Não adianta
cobrar gestão estratégica dos CEOs, se no conselho da empresa só se olha o curto prazo.
Trata-se de fazer um diálogo mais coerente entre o que a empresa fala como política, e o
que de fato ocorre nos conselhos de administração em relação ao CEO.
Todas as empresas vão dizer que 'pessoas' é o assunto mais importante do negócio, mas
em quantas reuniões de conselho esse foi um tema prioritário? Nenhuma.
Prioridade é margem de lucro, custo. Não estou julgando se isso é certo ou errado, mas
sim que há incoerência entre discurso e prática, seguida por responsabilização do líder por
tudo que não deu certo.
Como pode ser culpa dele se a empresa não deu bola nenhuma pra isso?
Se a empresa está focada no curto prazo, vamos admitir isso. Acho que elas precisam
sobreviver no curto prazo, então é natural que cobrem resultados. Mas vamos resolver
esses pontos lá em cima, no conselho.
Por que essa incoerência?
As empresas se especializaram em produzir discursos bonitos para a mídia, para os
prêmios, mas no dia a dia corporativo o que percebo é que essas empresas são um
caldeirão tóxico e difíceis de trabalhar.
As cobranças são muito duras. O nível de executivos doentes, infelizes, é cada vez maior.
Todo mundo é pressionado por coisas em que não acreditam.
Existe uma retórica corporativa que cansou. As pessoas não aguentam mais essa mentira.
Vamos assumir que a empresa não tem tempo de pensar no longo prazo, vamos dizer 'o
ambiente é esse mesmo, faremos o possível para resolver', em vez de atribuir ao líder a
resolução de tudo. Não vamos enrolar as pessoas.
O sr. também critica o 'jogo político' das empresas. O que quer dizer com isso?
São os conchavos do poder. A energia que o executivo precisa gastar para poder se
manter trabalhando tem crescido ano a ano. Eu acompanho esse mercado há 20 anos e
observo que as corporações estão cada vez mais políticas. Para sobreviver, você tem que
ser amigo do rei.
Política faz parte, mas em alguns casos isso é excessivo: o cara gasta mais tempo da
agenda para resolver o cargo, a promoção, do que com problemas do negócio. Em razão
da falta de posições e da pressão por resultados, está um 'salve-se quem puder' no
mundo corporativo.
Será que as empresas serão vencedoras se seus executivos gastam mais tempo para se
manter no cargo do que para fazer seu trabalho?

Setor do álcool fecha 300 mil postos de trabalho desde 2008
16/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

O endividamento após a crise de 2008, impulsionado pela política de controle do preço da
gasolina, gerou a paralisação ou o fechamento de cerca de 60 usinas de açúcar e etanol,
algumas delas em São Paulo, principal Estado produtor e maior consumidor de etanol no
país.
Sem capital e com dívidas em dólar, o setor ficou ainda mais sufocado com o controle
artificial do preço da gasolina, que deixou o etanol sem competitividade, e com excesso
de açúcar no mercado global, que derrubou os preços da commodity.
Desde então, 300 mil vagas de emprego foram fechadas na cadeia do setor.
"A crise de 2008 fez o setor estagnar, tanto por falta de uma política para o etanol quanto
pelo ciclo de excedente de açúcar muito forte", disse Antonio de Padua Rodrigues, diretor
técnico da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar).
40 ANOS DO PROÁLCOOL Além das unidades paralisadas, a crise afetou também outras 50 usinas, que estão em
recuperação judicial, de acordo com estimativa de entidades do setor.
Entre as unidades paralisadas, estão cinco na região de Ribeirão Preto, mais tradicional
polo do setor, com 40 usinas. Isso contribuiu, também, para o desaparecimento dos
boias-frias de lavouras em cidades como Guariba.
"Apesar de todas as crises pelas quais o setor passou, agora é o pior momento. Além de
atingir todo o país, a crise atual para a cana é de empregos.
O setor desempregou muito nos últimos anos com a mecanização e o fechamento de
usinas", afirmou Wilson Rodrigues da Silva, 49, presidente do Sindicato dos Empregados
Rurais de Guariba desde 1992.
40 ANOS DO PROÁLCOOL - Veículos licenciados, por ano e tipo de combustível, em
milhões
LEVANTE DE 1984
A cidade é considerada um ícone do setor, por ter abrigado em 1984 um levante que foi
essencial para o início das melhorias nas condições trabalhistas nas lavouras.
Sem condições adequadas de transporte, água ou marmita térmica e equipamentos de
proteção individual, os trabalhadores rurais se rebelaram quando as usinas queriam
aumentar o total de cana-de-açúcar colhida por empregado diariamente –a média, então,
era de seis toneladas diárias. O levante terminou com um morto e 30 feridos, sendo 14 a
bala.
À época, eram mais de 10 mil boias-frias na cidade. Hoje, no entanto, restam somente
750 filiados ao sindicato. A população local é de 38 mil habitantes.
O cenário para os próximos anos é incerto, na avaliação de Silva, devido à situação
econômica do país e às dívidas que as usinas têm.

40 ANOS DO PROÁLCOOL - Consumo de etanol hidratado no país, em bilhões de litros
consumidos
Para o diretor da Unica, administrar a pressão da mão de obra social impactou no custo
de produção das usinas, que agora ganharam um "fôlego" com a redução do ICMS em
Minas Gerais e o aumento da Cide (cobrada na gasolina).
Com isso, Minas superou o Paraná e passou a ser o segundo maior mercado de etanol no
país, atrás apenas de São Paulo, que, sozinho, consome mais da metade do combustível
produzido.
Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), as
vendas de etanol hidratado (usado diretamente nos veículos) cresceram 42,4% de janeiro
a setembro deste ano em relação ao mesmo período o ano passado.
Retração do PIB em 2016 passa de 1,90% para 2%, aponta Focus
16/11/2015 – Fonte: Exame

O Relatório de Mercado Focus trouxe mudanças mais amenas para a atividades esta
semana. De acordo com o documento divulgado na manhã desta segunda-feira, 16, pelo
Banco Central, a perspectiva de retração do Produto Interno Bruto (PIB) do ano que vem
passou de 1,90% para 2,00%.
Há um mês, a mediana das projeções estava em -1,22%. Para 2015, a perspectiva de
contração seguiu em 3,10% - um mês antes estava em queda de 3,00%.
Segundo o IBGE, o PIB brasileiro caiu 2,6% no segundo trimestre deste ano na
comparação com o primeiro e 1,9% ante o mesmo período de 2014. No Relatório
Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, o BC revisou de -1,1% para -2,7% sua
estimativa para a retração econômica deste ano.
No caso da produção industrial, a mediana das expectativas para 2015 ficou inalterada
em -7,40% (um mês antes estava em -7,00%). Para 2016, passou de -2,00% para 2,15%. Há quatro semanas, estava em -1,00%.
Já na relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB de 2015, a projeção dos
analistas apresentou uma leve melhora, passando de 35,80% para 35,50% - quatro
edições antes estava em 35,65%. Para 2016, a taxa também apresentou alívio ao sair de
39,60% para 39,40% - um mês antes estava em 39,20%.
Novos Projetos de Lei
16/11/2015 – Fonte: FIEP
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Departamento de Assuntos Legislativos
nº 46. ano IV . 13 de novembro de 2015
Resumo do Diário Oficial
Presidência da República
Despacho nº 482, de 12 de novembro de 2015
Comunica ao Presidente do Senado Federal, o veto integral do Projeto de Lei nº 6.299, de
2009 (nº 304/08 no Senado Federal), que "Altera o Caput do art. 60 da Lei nº 8.934, de
18 de novembro de 1994, para reduzir o período sem registro na junta comercial que
caracteriza a inatividade do empresário ou da sociedade empresária”.
Fonte: CNI
Novos Projetos de Lei
Destinação mínima de recursos de Fundos Constitucionais de Financiamento para
investimentos em MPE
PL 3446/2015 do deputado Marcos Abrão (PPS/GO), que “Altera a Lei nº 7.827, de 1989,
para estabelecer limite mínimo de aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento para as atividades de micro e pequenas empresas”.
Determina que os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste aplicarão pelo menos 20% do total de seus recursos nas atividades produtivas de
micro e pequenos produtores rurais e micro e pequenas empresas.
Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tramitação: Apensado ao PL 276/2015.
Fonte: CNI
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Cria a Comissão Permanente de Participação Legislativa da Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná.
PR 31/2015 de autoria do deputado Tião Medeiros (PTB).
Incluí entre as Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná a
Comissão de Participação Permanente, que terá como função manifestar-se sobre: (i)
sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe,
sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil estabelecidas no Estado do Paraná;
(ii) exposições de pareceres técnicos, e propostas oriundas de entidades estabelecidas no
Estado do Paraná.
Para efeitos da formação da Comissão estarão excluídos: (i) partidos políticos, suas (ii)
fundações, e (iii) institutos.
A participação da sociedade civil poderá ser exercida por meio de iniciativa legislativa, que
quando receber parecer favorável será transformada em proposição legislativa de sua
iniciativa, sendo encaminhada a apreciação das comissões competentes para o exame e à
Mesa para tramitação.
Em caso de parecer contrário da Comissão as propostas serão encaminhadas ao arquivo e
haverá a comunicação do proponente.
As sugestões devem respeitar a competência legislativa da Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná, sendo vedada a proposição: (i) proposta de emenda constitucional
estadual; (ii) requerimento de criação de CPI’s (Comissões Parlamentares de Inquérito);
(iii) propostas de iniciativa privativa do Governador do Estado, do Presidente do Tribunal
de Justiça e Ministério Público; e (iv) que tratem de matéria de competência legislativa
federal ou municipal.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná assegurará à Comissão de
Participação Legislativa apoio físico, técnico e administrativo necessário, assim como,
baixará os atos complementares que sejam necessários para a execução da presente
resolução.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tramitação: Diretoria Legislativa
Resumo do Diário Oficial
16/11/2015 – Fonte: FIEP
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Conselho Estadual das Cidades
Resolução Normativa nº 008, DE 05/11/2015–CONCIDADES PARANÁ
Dispõe sobre a convocação da 6ª Conferência Estadual as Cidades do Estado do Paraná
Fonte: DOE 10.11.2015

DAF inicia a produção de motores no Brasil
16/11/2015 – Fonte: Usinagem Brasil

Dois anos após dar início à produção de caminhões em Ponta Grossa (PR), a DAF passará
a produzir motores diesel. Durante a Fenatran, realizada na semana passada em São
Paulo, além de apresentar o segundo modelo da marca fabricado no Brasil (o pesado
CF85), a empresa informou que a linha de produção de motores entrará em operação
neste mês de novembro.
“Estamos nacionalizando a produção dos motores MX”, afirmou Michael Kuester,
presidente da DAF Caminhões Brasil.
De acordo com Kuester, foram investidos R$ 60 milhões em infraestrutura e
equipamentos na nova linha de produção. Lá serão produzidos os motores Paccar MX de
360 cv, 410 cv, 460 cv e 510 cv. A linha está localizada no mesmo prédio onde são
fabricados os XF105 e CF85 e foi projetada para atender à demanda dos dois modelos nos
próximos anos.
“A estratégia de localizar a linha de motores vai agilizar o processo produtivo, reduzir
custos e aumentar o índice de nacionalização, estimulando o desenvolvimento de
fornecedores locais”, acrescentou Kuester. “Estamos cumprindo nosso planejamento
dentro dos prazos estipulados e nos tornando cada vez mais fortes para crescer no
mercado nacional”.
Toda a equipe dedicada à montagem dos motores recebeu treinamento na unidade da
DAF em Eindhoven, na Holanda. Foram cerca de 10 semanas de capacitação no exterior,
além de simulações na unidade brasileira.
Marca holandesa, desde 1928 no mercado, a DAF é integrante da Paccar, sexta maior
montadora de caminhões do mundo, que atua no segmento de caminhões de portes leve,
médio e pesado sob as marcas DAF, Kenworth e Peterbilt, além de projetar e fabricar
motores a diesel.
Volvo mantém aposta no mercado brasileiro
16/11/2015 – Fonte: Usinagem Brasil

A Volvo está dando continuidade ao seu plano de investimentos no Brasil. A informação
foi dada por Bernardo Fedalto, diretor de Caminhões da Volvo do Brasil, durante coletiva
de imprensa na Fenatran, realizada na semana passada no Anhembi, em São Paulo. “O
Brasil vive um momento difícil em termos políticos e econômicos. Uma mudança muito

grande aconteceu - e de forma muito rápida - no mercado de caminhões”, observou
Fedalto, referindo-se à queda de cerca de 40% nas vendas em 2015 na comparação com
2014.
“Mas essa é a primeira vez que isso ocorre. E nós, assim como o povo brasileiro,
aprendemos a superar estes momentos. O Brasil é muito maior que isso”, acrescentou.
Fedalto justificou a presença da Volvo na Fenatran (a maioria das montadoras de
caminhões não participou do evento), destacando que a empresa considerava a Fenatran
como uma das oportunidades para superar “esse momento complexo”.
Numa demonstração de que a empresa está realmente mantendo a aposta no mercado
brasileiro, além do estande de 4 mil m² (o maior já feito numa feira indoor no País, de
acordo com a própria Volvo), a empresa levou 400 funcionários à feira, com
representantes de praticamente todos os departamentos da filial brasileira, da engenharia
à administração.
“Independente das circunstâncias, a nossa decisão é estar sempre presente junto ao
transportador brasileiro”, afirmou Daniel Homem de Mello, gerente de Marketing da Volvo,
destacando que a empresa decidiu considerar a Fenatran como uma feira de negócios.
“Viemos para fazer negócios, vender caminhões, serviços, planos de manutenção...”.
Para tanto, instalou no estande 40 salas para o atendimento de clientes. Criou também
linha de financiamento para facilitar a aquisição dos caminhões das linhas F e VM, por
meio do Banco Volvo, com planos de financiamento de até 100% do valor do bem, com
prazo de até 60 meses.
E a presença na Fenatran acabou sendo uma aposta acertada. A empresa se beneficiou
com a reabertura - anunciada no início da feira - do financiamento via PSI-Finame. A Auto
Sueco, uma das concessionárias da marca, declarou que tinha a expectativa de venda de
500 caminhões durante o evento.
“Para nós da Auto Sueco São Paulo o que vivenciamos nesses dias, juntamente com a
Volvo, foi além do esperado, com muitas propostas e negociações, além de muitos
negócios concretizados na feira”, afirmou Renato Bueno, gerente-geral da concessionária.
Noma ganha market share e confirma nova fábrica até 2017 em SP
16/11/2015 – Fonte: CIMM
Projetos com foco em crescimento sustentável, investimentos em tecnologia e
desenvolvimento de carretas que gerem ganhos reais ao transportador. Essas três
premissas, aliadas ao sucesso da linha Fênix, foram os principais responsáveis por uma
fase inédita alcançada pela Noma, mesmo em meio ao turbulento cenário econômico.
Pela primeira vez desde sua fundação, há quase 50 anos, a empresa paranaense chega à
Fenatran 2015 entre as três maiores produtoras de carretas do país, com 12,2% de
market share.
Entre janeiro e setembro de 2014 a Noma estava na quinta colocação com 9,9% de
participação. Na comparação com o mesmo período deste ano o ganho foi de 2.3%
ficando nestes 9 meses na vice-liderança do ranking com 2739 de implementos
rodoviários emplacados, a grande maioria voltada ao setor de pesados (médios e grandes
caminhões). A expectativa é fechar 2015 com um percentual na casa dos 12%.
Embora a Noma também tenha reduzido suas vendas neste ano, ela está passando pelo
maremoto econômico com menos impacto, abaixo da média do setor que foi acima de
40% negativos, tendo sido o player que menos caiu entre os grandes.

Para Marcos Noma, presidente da Noma, a conquista é um resultado significativo de um
projeto estratégico estruturado, de longo prazo, iniciado no final da década passada,
tendo a responsabilidade e o respeito ao transportador como pilares centrais.
“Para nós é impensável crescer sem oferecer qualidade e benefícios econômicos aos
clientes. São desafios que assumimos e estamos colhendo frutos doces, mesmo em meio
a tempestade.
Já somos reconhecidos por oferecermos produtos que trazem ganhos reais a quem os
utiliza, mas o sonho de chegarmos a vice-liderança está apenas começando. É preciso
continuarmos o trabalho árduo e extremamente sério para que este projeto avance com
sucesso nos próximos anos”, prevê.
A notícia do salto no ranking, que nos últimos anos oscilava entre a quinta e a terceira
posição, chega no mesmo momento em que a empresa foi reconhecida como a Marca
Mais Desejada do País, na pesquisa anual da Fenabrave – Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores. Este foi o terceiro ano consecutivo que a Noma é
eleita a número um nesse estudo realizado com concessionários de todo o Brasil.
Uma das linhas que tem contribuído para o ótimo desempenho da Noma no mercado é a
Florestal. A fabricante é líder no Brasil e deve fechar 2015 com 42% de market share. A
conquista é fruto de investimentos em pesquisas no desenvolvimento de uma linha de
carretas capaz de oferecer ganhos de até oito toneladas a mais por dia, na comparação
com concorrentes, levando em conta que neste segmento são realizadas viagens curtas,
muitas vezes, quatro delas diárias.
Nova planta
Em linha com o planejamento estratégico de longo prazo da empresa, seguem os
investimentos e os cronogramas para a inauguração de sua nova fábrica em Tatuí (SP)
prevista para iniciar as operações no segundo semestre de 2017.
A Planta terá capacidade de produção de 600 implementos/mês e terá mais de 450
funcionários diretos. Serão mais R$ 75 milhões de aporte para viabilizar o projeto que
tornará a empresa ainda mais competitiva, principalmente nas regiões Sudeste e Centro
Oeste, além de ampliação de suas exportações.
RevoMaker: eletroeletrônicos direto da impressora 3D
16/11/2015 – Fonte: CIMM
Engenheiros da Universidade Purdue, nos EUA, criaram uma impressora 3D que permite a
criação de produtos funcionais contendo eletrônica embarcada, componentes motorizados
ou mecânicos.
Seja um robô experimental, um brinquedo, um aparelho baseado em tecnologias como
Arduino ou PIC, ou um mouse moldado com precisão à mão do usuário, praticamente
qualquer coisa é possível. "Os brinquedos saem funcionando da impressora," garante o
professor Karthik Ramani.
Fazedor revolucionário
Como as impressoras 3D convencionais criam os objetos camada por camada, de baixo
para cima, é muito difícil criar características salientes, como os braços de um robô, por
exemplo. Essas protuberâncias devem ser construídas utilizando estruturas de apoio, que
são posteriormente removidas, desperdiçando tempo e material.
Para incluir funcionalidades elétricas ou eletrônicas, a impressora deve fabricar peças
individuais, que serão posteriormente montadas juntamente com os circuitos e peças
necessários.

O novo sistema, batizado de RevoMaker, reduz a necessidade de estruturas de suporte
para características salientes e ainda utiliza uma nova técnica para a impressão
multidirecional que evita a necessidade de montagem posterior, já que o objeto é
impresso em torno da eletrônica embarcada.
Impressora 3D em 3D

As diferentes partes do objeto são inicialmente particionadas digitalmente (como mostra
imagem ao lado) e impressas em torno de uma caixa que contém os componentes
eletrônicos, elétricos e mecânicos.
A caixa é então colocada em um eixo rotativo, tornando a impressora duplamente 3D - os
objetos são impressos em toda a volta dessa caixa, que serve como uma espécie de
"semente".
"Com uma impressora 3D tradicional, você imprime em um berço de impressão plano, e a
plataforma é fixa," explica o professor Raymond Cipra, membro da equipe.
"A nossa estratégia consiste em substituir o berço de impressão por um cuboide cortado a
laser que pode ser rotacionado em torno de um eixo para oferecer superfícies de
impressão ortogonais em cada um dos lados do volume. Esse volume cuboidal é também
o espaço dentro do qual a eletrônica, motores e baterias são incorporados antes que o
processo de impressão comece," explica Cipra.

Fábrica pessoal
As caixas plásticas podem também ser produzidas na forma de matrizes planas, que
poderiam ser desdobradas e montadas em série, para criar uma variedade de produtos.
Mas a equipe está mais interessada em algo mais próximo das "fábricas domésticas".

"A ideia é que isto seja mais personalizado do que os trabalhos de impressão 3D
tradicionais, nada de fabricação em massa," destacou Ramani. "Eu vislumbro objetos
produzidos a partir de módulos, feitos para um número pequeno de pessoas. Você irá até
a loja comercial do bairro, onde eles imprimem produtos personalizados sob demanda."
Leilão de energia de reserva contrata 1,47 GW em usinas eólicas e solares
16/11/2015 – Fonte: CIMM
O leilão de energia de reserva promovido pelo governo federal nesta sexta-feira (13)
contratou 1.477,5 megawatts em usinas eólicas e solares, a um preço médio de R$ 249
por megawatt-hora, o que representa deságio de 15,35% ante o teto fixado, o que
representa uma economia de R$ 4 bilhões para os consumidores, segundo a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que operacionalizou a licitação.
Os empreendimentos, 53 ao todo, demandarão cerca de R$ 6,8 bilhões em investimentos
para serem viabilizados em 9 estados: R$ 2,4 bilhões em energia eólica e R$ 4,4 bilhões
em energia solar.
A energia futura contratada representa um acréscimo de cerca 2% da carga média diária
atual do sistema, de cerca de 60 GW. Hoje, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica), a energia eólica e solar respondem, juntas, por 4,82% da geração de
energia do sistema.
O objetivo do leilão, conforme o governo, é aumentar a segurança do fornecimento de
energia elétrica no país e reduzir os riscos de desequilíbrio entre a oferta e a demanda.
Segundo a Aneel, os leilões de reserva servem para incrementar a garantia física do
sistema e, nesse caso, a energia pode ser contratada com qualquer antecedência.
"Acredito que com essa sequência de leilões bem sucedidos de energia solar haverá um
estímulo para a entrada de empresas de equipamentos no Brasil, como ocorreu com a
energia eólica”, avaliou o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Mauricio
Tolmasquim.
Início previsto para 2018
A fonte eólica concentrou a maior parte da negociação com 548,2 MW de potência
contratados a um preço médio de R$ 203,46 por MWh e deságio de 4,48% em relação ao
teto de R$ 213. Os projetos eólicos estão localizados em três estados com destaque para
Bahia, com 18 empreendimentos.
Na fonte solar fotovoltaica foram contratados 929,34 MW.
Os empreendimentos precisam iniciar a produção em 1º de novembro de 2018. O
contrato tem prazo de duração de 20 anos.

O total transacionado foi de R$ 22,1 bilhões: R$ 12,8 bilhões para energia solar e R$ 9,3
bilhões para eólicas. Foram contratados 2.453 lotes de energia solar e 2.626 lotes de
energia eólica.
Vencedores
O certame durou mais de cinco horas, após iniciar com preços teto de R$ 381 por
megawatt-hora para as usinas solares e R$ 213 por megawatt-hora para os parques
eólicos.
Entre os vencedores, pelo lado das usinas eólicas, aparecem a EDP Renováveis, com 5
parques na Bahia, a Rio Energy, com 8 usinas na mesma região, a francesa Voltalia, com
uma planta no Rio Grande do Norte, e a espanhola Gestamp, com uma usina na Bahia,
informa a Reuters.
Entre os empreendimentos solares, destaca-se a norte-americana SunEdison, com 4
parques na Bahia, e a Solatio e Solairedirect, com 4 usinas em Minas Gerais. A
Solairedirect ainda venceu 3 usinas no Rio Grande do Norte.
Projetos
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) recebeu 1.379 projetos para o leilão, distribuídos
em 14 estados, sendo 730 de usinas eólicas e 649 de energia solar. As propostas têm
potência superior a 39.917 MW (megawatts).
Geração eólica
A geração de energia pelas usinas eólicas do Sistema Interligado Nacional alcançou 3.065
MW médios em setembro, número 64% maior na comparação com o mesmo período do
ano passado, quando foram produzidos 1.870 MW médios, segundo a CCEE.
O estado do Rio Grande do Norte permanece como o principal produtor de energia eólica
no país, com geração de 1.014 MW médios, montante 91% maior do que o registrado no
ano passado, segundo a CCEE. Em seguida vêm Ceará com 802 MW médios (+29%),
Bahia com 505 MW médios (+123%) e Rio Grande do Sul, com 422 MW médios (+63%).
Após desastre, novo Código de Mineração ressurge no Congresso
16/11/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

A discussão do projeto de lei que cria o novo Código de Mineração, em tramitação na
Câmara desde 2013, ressurgiu no Congresso com a tragédia provocada pelo rompimento
de duas barragens da mineradora Samarco na cidade de Mariana (MG).
O relator da matéria, Leonardo Quintão (PMDB-MG), critica a decisão do presidente da
Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de criar no início deste ano uma comissão especial para
analisar a proposta, mesmo depois de o texto já ter tramitado em comissões especiais
desde 2013.
"Eu pedi para ele [Cunha] não criar essa comissão porque não se tem mais nada para
debater. Ele me disse que os novos parlamentares querem participar e querem rediscutir

nessa nova comissão. Eu acho um erro. Temos que votar. Estou chateado com isso",
disse Quintão à Folha.
"Lanço um desafio. Coloque para votar e eu estarei lá para defender o projeto", disse.
Apesar da pressão, o deputado disse que ainda não fez tal pedido diretamente a Cunha.
No ano passado, Quintão rejeitou a inclusão de uma emenda que obriga as empresas de
mineração a contratar um seguro ambiental para projetos com potencial elevado de
contaminação da água ou do solo por resíduos tóxicos.
No entanto, diante da tragédia, o deputado disse que passou a considerar colocar na
proposta a obrigatoriedade de se contratar um seguro ainda mais amplo, contra danos
ambientais, sociais e materiais.
O relator também deverá alterar seu parecer para obrigar as empresas a tratarem
adequadamente os rejeitos oriundos da exploração mineral.
Financiado por mineradoras nas últimas eleições, Quintão negou que tenha atuado em
favor de empresas do setor e disse desconhecer qualquer lobby pela não votação da
proposta. "Legalmente eu recebi doações porque a mineração está no nome do nosso
estado. Dizer isso é um desrespeito e uma demagogia", disse.
"Não há um artigo no projeto em que eu estou beneficiando empresa A ou B. Pelo
contrário. Eu sou relator e coloquei sobre o minério de ferro quatro vezes mais a cobrança
de royalties de compensações que as empresas têm que pagar", explicou. "Eu não
compactuo com lobby dentro do Congresso para não se votar esse projeto", completou.
Minério de ferro e aço recuam na China com redução da demanda
16/11/2015 – Fonte: R7
Os preços do minério de ferro e do aço caíram para novas mínimas nesta segunda-feira,
acompanhando uma queda de consumo na China, principal mercado consumidor das duas
commodities.
O consumo de aço no país asiático caiu 5,7 por cento, para 590,47 milhões de toneladas,
no período de janeiro a outubro, informou na sexta-feira a Associação de Minério e Aço da
China, em um momento em que a desaceleração da economia prejudica a atividade
industrial.
Siderúrgicas chinesas estão limitando seus estoques de minério de ferro em resposta à
fraca demanda, com muitos produtores enfrentando perdas que os forçam a cortar
produção ou paralisar operações.
"Algumas usinas estão hesitando em contratar carregamentos para entrega futura e
apenas preferem comprar o que está chegando em uma ou duas semanas. Para qualquer
coisa além disso, não há muito apetite", disse um operador de minério de ferro de Xangai.
O contrato futuro mais negociado do vergalhão de aço na bolsa de Xangai tocou uma
mínima histórica de 1.752 iuanes (275 dólares) por tonelada nesta segunda-feira,
fechando em 1.753 iuanes, queda de meio por cento.
Já o minério de ferro com entrega imediata no porto chinês de Tianjin caiu 0,2 por cento
nesta segunda, para 47,30 dólares por tonelada.
Foi o menor nível para o minério desde o início de julho, quando a matéria-prima do aço
tocou 44,10 dólares, menor nível já registrado pelo The Steel Index, em série histórica
iniciada em 2008.

Prefeitura diz que Vale deu água com querosene; empresa nega
16/11/2015 – Fonte: Exame

A prefeitura de Governador Valadares, no leste de Minas, acusou a Vale de entregar água
com alto teor de querosene em uma das primeiras viagens dos vagões-tanque cedidos
pela empresa para abastecimento da população.
Em sua página no Facebook, a administração municipal informou ter descartado o líquido
após a constatação de que não serviria para consumo. A Vale nega responsabilidade.
A utilização de vagões-tanque com capacidade de 60 mil litros por viagem integra o plano
emergencial para o colapso no abastecimento após suspensão da captação no Rio Doce. A
Vale informou ter comprado 14,5 milhões de litros de água mineral. Desse total, 10,187
milhões de litros serão entregues na cidade mineira. A quantidade adquirida assegura o
consumo de ao menos 3 litros de água por habitante durante 12 dias.
Desde segunda-feira, dia 9, 296 mil pessoas estão com torneiras secas. A prefeitura
chegou a informar que a Vale teria admitido responsabilidade. Em nota, a Vale declarou
ter coletado a água no local indicado em Ipatinga e transportado o líquido em vagões
utilizados para combate a incêndios florestais. "Esses vagões só transportam água e
nunca transportaram querosene", reforçou a empresa.
A mineradora ressaltou que entregou a água em local acordado com a prefeitura, que se
responsabilizou pela continuidade do transporte em caminhões-pipa, "o que não é de
responsabilidade da Vale".
Os vagões transportam 60 mil litros por viagem, mas a prefeita destacou que nesse ponto
o acordo com a empresa não está sendo respeitado.
"A presidente Dilma (Rousseff) determinou que os vagões da Vale não sejam oferecidos
vazios, que cheguem aqui vagões cheios de água tratada, que a Vale busque onde tiver.
Os vagões que estão aqui estão vazios."
7 números da PNAD que mostram mercado de trabalho pré-crise
16/11/2015 – Fonte: Exame
Um resumo das condições de emprego em 2014

Divulgada nesta sexta (13) pelo IBGE, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios
(PNAD) traça também um perfil dos trabalhadores do país e do mercado de trabalho
brasileiro em si. Com aspectos que avaliam desde a composição da força de trabalho até
os ganhos financeiros da produtividade dos empregados, a pesquisa mostra números do

ano passado, período pré-crise em que os país vinha com boas taxas de emprego e
atividade empresarial.
Na amostragem, ainda não se percebem os efeitos da alta nos índices de inflação e juros,
que tiram poder de compra do brasileiro e o força a substituir a capacitação por trabalho,
por exemplo.
Os números mostram um país que já não crescia a passos largos, mas também não
acusava retrocessos. Os avanços em relação a 2013, nesta situação, não são expressivos,
mas geralmente positivos.
Confira nos slides alguns números da pesquisa, que mostra o perfil de mercado no ano
que se passou.
Desembolsos para exportadores pelo BNDES têm pior resultado em 12 anos
16/11/2015 – Fonte: DCI

A quantia destinada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para financiar as exportações brasileiras ficou em US$ 1,516 bilhão até agosto.
O valor mostra queda de 45% nos investimentos em relação a igual período de 2014.
Um dos principais prejudicados pela diminuição dos desembolsos é o setor industrial. Em
oito meses de 2015, o volume para a indústria de transformação foi de US$ 1,023 bilhão,
menos que a metade dos US$ 2,138 bilhões que foram registrados até agosto do ano
passado. Em igual período de 2010, o montante destinado chegou a US$ 6,141 bilhões.
"O apoio do banco é muito necessário para as exportações feitas pelo Brasil. E a atual
queda é um reflexo da situação geral do País, de paralisia na economia, menos dinheiro
circulando e cortes nos orçamentos", afirma Tharcisio Souza Santos, professor de
economia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).
No primeiro semestre deste ano, a Embraer foi a empresa que recebeu maior parte dos
desembolsos, US$ 611 milhões. Em seguida, aparecem as construtoras Odebrecht (US$
216 milhões), Andrade Gutierrez (US$ 196 milhões) e OAS (US$ 41 milhões). As quatro
multinacionais receberam cerca de 80% de todo o montante investido pelo banco nos seis
meses.

Para Santos, a distância da Embraer para as demais empresas "é esperada, já que é
muito caro vender aviões e não é possível fazer as transações sem um financiamento
forte". O economista também disse que os desembolsos para as construtoras seriam
maiores "se não existissem os problemas decorrentes da Lava Jato".
Entretanto, Victor Gomes, professor de economia da Universidade de Brasília (UNB),
acredita que "seria importante estender esse apoio para outras empresas e áreas
diferentes da economia".
Na separação por categoria de uso, bens de capital receberam US$ 641 milhões até
junho. Em seguida, vêm obras de infraestrutura na América Latina, US$ 202 milhões, na
África, US$ 123 milhões, e na América do Sul, US$ 114 milhões.
Entre os principais destinos das exportações auxiliadas pelo banco público no primeiro
semestre, os Estados Unidos aparecem na primeira posição. Foram desembolsados US$
560 milhões para negociações realizadas com os norte americanos. Depois figuram
Venezuela (US$ 191 milhões), República Dominicana (US$ 108 milhões) e Moçambique
(US$ 78 milhões).
Em todo o ano passado, os Estados Unidos (US$ 976 milhões) também foram o principal
destino, seguido por Angola (US$ 348 milhões) e Guatemala (US$ 111 milhões).
O resultado dos desembolsos registrado até agosto deste ano é o pior em oito meses
desde 2003, quando a quantia ficou em US$ 1,429 bilhão. De lá pra cá, o maior valor,
US$ 7,197 bilhões, foi investido em 2010. No ano passado, o montante atingiu US$ 2,765
bilhões em igual período.
Em nota enviada ao DCI, o BNDES respondeu que "a queda nos desembolsos de
financiamentos a exportações está em linha com os resultados globais do BNDES, que
encerrará o ano de 2015 com liberações menores que os R$ 187,8 bilhões registrados em
2014 e já previstas pelo banco".
Indústria e comércio
Até agosto, US$ 851 milhões do total destinado à indústria de transformação foram
usados para a exportação de equipamentos de transporte, como os aviões da Embraer.
Também foram desembolsados US$ 73 milhões para a venda de máquinas e
equipamentos, US$ 41 milhões para veículos, reboques e carroceria, US$ 33 milhões para
aparelhos elétricos e US$ 8 milhões para produtos de metal.
Sobre os financiamentos para exportações da indústria, Gomes ressalta que "se a gente
quiser que o setor cresça com maior valor adicionado, será necessário ter maior
financiamento para a indústria".
O ramo de comércio recebeu US$ 492 milhões em oito meses neste ano. Em igual período
de 2014, foram desembolsados US$ 627 milhões. Quase toda a quantia investida em
2015 - US$ 488 milhões - foi destinada para construção.
A agropecuária e a indústria extrativa não receberam desembolsos para exportações
neste ano e em 2014.
Em queda
O valor das vendas brasileiras para outros países diminuiu em 2015. Até outubro, US$
74,8 bilhões foram negociados em produtos básicos, US$ 21,9 bilhões em
semimanufaturados e US$ 59,7 em manufaturados. Em igual período do ano passado,
foram obtidas quantias maiores: US$ 95 bilhões com a exportação de commoditites, US$
24,2 bilhões com semimanufaturados e US$ 67,3 bilhões com manufaturados.

"Existe essa ideia de que, com o ajuste fiscal, o câmbio vai fazer a gente crescer, mas
parece que as exportações não estão reagindo", diz Gomes. "Com a mudança que tivemos
no cambio, a gente esperaria um fortalecimento das exportações, só que os dados que
vemos [da balança comercial e do BNDES], mostram que as coisas vão muito bem",
completa o especialista.
Um quarto dos industriais paulistas financiam suas empresas com o cheque
especial
16/11/2015 – Fonte: DCI
A falta de crédito segue afetando muito as Micro e Pequenas Indústrias (MPIs) do Estado
de São Paulo. Em setembro, 25% dos empresários utilizaram o cheque especial como
capital de giro, por encontrarem várias barreiras para conseguir crédito de outra maneira.
Isso é o que aponta pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo
(Simpi). As perguntas dessa pesquisa remetem a setembro, enquanto as expectativas são
em relação a novembro.
Para o presidente do Simpi, Joseph Couri, o cenário, em que um quarto dos empresários
recorreu ao cheque especial, mostra desespero por parte da categoria. "O problema é que
ele (o empresário) se preocupa em honrar seus compromissos e se afunda cada vez mais
utilizando o cheque especial como capital de giro, o que é suicídio", avalia.
Em função da crise econômica ficou constatado que 77% dos empresários temem pelo fim
de seu negócio, sendo que 26% acreditam que correm risco de fechamento nos próximos
três meses.
A situação das MPIs no que diz respeito ao quadro de funcionários também piorou na
comparação mensal entre as pesquisas. Em setembro, apenas 7% das companhias
contrataram, pior número da série histórica. No levantamento anterior, haviam sido 12%.
E a expectativa não é boa, já que apenas 7% delas pretendem contratar no próximo mês.
Carga tributária é o maior entrave para o setor industrial
16/11/2015 – Fonte: Diário do Comércio
A elevada carga tributária brasileira é mais uma vez apontada como o maior entrave para
o crescimento das indústrias. Uma nova sondagem realizada pela Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), divulgada na sexta-feira, mostrou que a
tributação excessiva dificulta a longevidade das empresas e, por outro lado, favorece a
fechamento das menores e mais recentes.
"O principal ponto da pesquisa é que ela mostra, mais uma vez, que o sistema tributário
nacional, do jeito que é hoje, além de onerar muito o industrial, ele causa problemas de
competitividade. Todos os participantes consideraram os itens questionados sobre a
qualidade do sistema como muito ruim ou ruim", afirmou a economista da Fiemg,
Annelise Fonseca.
De acordo com a pesquisa, os tributos ditos indiretos, aqueles que recaem sobre o
consumo, são os mais significativos, pois oneram a cadeia produtiva. Já os tributos
diretos não são devidamente instituídos, o que pode gerar injustiça fiscal.
Além disso, segundo a economista da Fiemg, a tributação excessiva e em cascata, além
dos impostos sobre a folha de pagamento são as principais características negativas do
sistema tributário brasileiro.
Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), para 57%

dos consultados, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
para 53% dos entrevistados, são os tributos de maior impacto negativo na
competitividade industrial, de acordo com a pesquisa. Em terceiro lugar vêm as
contribuições previdenciárias, com 45% de citações.
Custos - A sondagem também mostrou que o sistema tributário onera a produção
industrial, aumentando os custos das empresas. Conforme os entrevistados, esse ônus
fiscal acaba sendo repassado ao consumidor final, fazendo com que o produto chegue ao
mercado com valor elevado, o que acaba desestimulando o consumo.
"Além de complexo, o sistema tributário no Brasil é pouco eficaz, sobretudo, pois nossa
Constituição Federal distribuiu a competência tributária para três entes autônomos
distintos: União, estados e municípios.
A conseqüência dessa disposição constitucional é um sistema difuso e desalinhado,
resultando em grande quantidade de leis tributárias no País, sendo que atualmente
contamos com 921 tributos distintos, número extremamente elevado para que o sistema
seja eficiente", explicou Annelise.
Para os consultados, é urgente a necessidade de uma reforma para aumentar a
competitividade da indústria e alavancar novos investimentos. A principal mudança,
segundo os empresários mineiros, deve ser o fim do cálculo "por dentro" (incidência do
PIS/Cofins sobre eles mesmos). Em segundo lugar, vem a plena recuperação dos créditos
tributários, seguido da unificação das contribuições em uma só cobrança.
A necessidade de mudanças no ICMS foi apontada por 80% dos entrevistados. A
unificação das alíquotas do ICMS entre os estados é prioridade para a indústria, sendo
apontada por 75% dos entrevistados.
Em segundo lugar, os empresários indicaram a simplificação dos procedimentos e
exigências (41%), seguido da garantia de plena recuperação dos créditos tributários
(38%) e da extinção da substituição tributária (33%).
Empresas devem
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16/11/2015 – Fonte: Agência FIEP
Presidente do Sistema Fiep participou de painel no Congresso Paranaense de Radiodifusão
que discutiu soluções que podem ser buscadas mesmo em momentos de dificuldades.

Caminhos para transformar a crise em oportunidade foram debatidos nesta sexta-feira
(13) no 23º Congresso Paranaense de Radiodifusão, em Foz do Iguaçu. O painel, que
discutiu ainda o papel das entidades empresariais e a missão dos comunicadores na busca
por soluções para a crise, teve a participação dos presidentes da Federação das Indústrias
do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, e da Federação do Comércio do Paraná

(Fecomércio), Darci Piana, e do diretor superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta. O
painel foi mediado pelo jornalista Gilson Aguiar, âncora da rádio CBN Maringá. O
congresso é organizado pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp).
Para Campagnolo, mesmo com muitas questões relacionadas à retomada da atividade
econômica brasileira dependendo essencialmente de decisões políticas, as empresas
também precisam promover mudanças internas para se tornarem mais competitivas neste
momento. Ele destacou que, para isso, as empresas e os empreendedores podem contar
com o apoio das instituições que compõem o Sistema S, como Senai, Senac e Sebrae.
Para ilustrar como esse apoio contribui para a evolução dos negócios, durante o painel
foram exibidos vídeos com dois cases. Primeiro foi o de uma indústria de embalagens com
sede em Palmeira.
Em parceria com o Senai, a empresa desenvolveu um programa de capacitação de seus
colaboradores que resultou em aumentos de eficiência e produtividade. O segundo, de
uma microempreendedora que, após consultoria do Sebrae, conseguiu estruturar e
ampliar seus negócios.
Segundo Campagnolo, o empreendedor deve sempre estar atendo às oportunidades e
preparado para aproveitá-las, especialmente em momentos de crise como o atual. Uma
dessas oportunidades, em sua opinião, é a possibilidade de buscar o mercado externo, já
que existe uma retração no mercado interno e o câmbio é favorável a exportações. “A
indústria tem que se abrir mais porque existem muitas oportunidades no mundo”,
declarou.
Além das melhorias internas que a empresas podem promover neste momento, o
presidente do Sistema Fiep também disse que é fundamental uma maior mobilização de
toda a sociedade para que ocorram mudanças estruturantes no país que permitam a
retomada do crescimento.
“O que está acontecendo em nosso país hoje é fruto da nossa omissão, porque não
estamos fiscalizando aqueles que elegemos. Nesse sentido, os radiodifusores têm um
papel importante para que as pessoas participem mais da vida política das cidades, dos
estados e do país”, disse Campagnolo.
Para ele, a radiodifusão tem a missão também de recuperar o ânimo do país diante de
tantas dificuldades. “O Brasil é um país rico em recursos naturais e com um enorme
potencial”, afirmou, citando ainda declarações do ex-presidente norte-americano Bill
Clinton, que nesta quinta-feira (12) participou do 10º Encontro Nacional da Indústria, em
Brasília, evento que contou com a presença de uma comitiva da Fiep.
“O Brasil é um país que tem totais condições de superar a crise. Por isso, não é o
momento de perder a fé no Brasil. Novamente, a radiodifusão tem a missão de transmitir
isso para a população e ajudar a fazer com que o Congresso Nacional e o governo
assumam sua responsabilidade e promovam as reformas estruturantes que precisamos
para que o país encontre seu rumo”, concluiu Campagnolo.

