02 DE DEZEMBRO DE 2015
Quarta-feira


FÁBRICA DA NEW HOLLAND VAI CORTAR JORNADA E SALÁRIOS EM CURITIBA



ELECTROLUX DEMITE MAIS DE 500 PESSOAS EM CURITIBA



REPASSE

EXTRA DA

URBS

A EMPRESAS É PALIATIVO E NÃO IMPEDIRÁ ALTA NA

TARIFA



PIB DO PARANÁ CAI MENOS QUE O NACIONAL



VENDA

DE VEÍCULOS CRESCE

MAIS DE

1,6%

EM NOVEMBRO, MAS ACUMULA QUEDA DE

25% NO ANO



A CULPA DA RECESSÃO É DO AJUSTE FISCAL?



VENDA

DE VEÍCULOS CRESCE

MAIS DE



COM

1,6%

EM NOVEMBRO, MAS ACUMULA QUEDA DE

25% NO ANO

IMPORTAÇÃO EM QUEDA,

BRASIL

TEM SUPERÁVIT DE

US$ 1,2

BI EM

NOVEMBRO



VALE

CORTA INVESTIMENTOS DE

2016

E REDUZ META DE PRODUÇÃO DE

MINÉRIO



AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA REDUZ VALOR DA APOSENTADORIA



KLABIN

VAI INVESTIR

R$ 1,8

BILHÃO EM

2016

PARA CONCLUIR FÁBRICA NO

PARANÁ


QUEDA DE 6,7% DO PIB DA INDÚSTRIA É O PIOR DESDE 2º TRI DE 2009



INVESTIMENTOS RECUAM 4% E ACUMULAM 9 TRIMESTRES DE QUEDA



CRISE ATUAL JÁ É MAIS GRAVE E LONGA DO QUE A DE 2008, AVALIA CNI



INTEGRANTES DE ATO CONTRA MINERAÇÃO SUJAM PRÉDIO DE MINISTÉRIO COM
LAMA



EM

ARTIGO,

CNI

MINISTÉRIO

DA

FAZENDA

DIZ ESTAR ALINHADO A PROPOSTAS DA



AGÊNCIA DE RISCO COLOCA NOTA DA VALE EM 'OBSERVAÇÃO NEGATIVA'



CINQUENTINHAS TURBINAM VENDA DE MOTOS



CAMINHÕES TÊM RETRAÇÃO MAIOR: 46,3%



DELPHI JÁ FEZ 30 MILHÕES DE BICOS INJETORES NO BRASIL



TOYOTA INAUGURA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NO NE



BOSCH

É PROCESSADA POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ESCÂNDALO DE

EMISSÕES DA



VOLKSWAGEN

THYSSENKRUPP

DO

BRASIL

FOCA EM EXPORTAÇÕES COM RECUO DO MERCADO

INTERNO



CONSTRUÇÃO PESADA DEMITE 11,5 MIL EM 12 MESES



ARTIGO: RISCO



PAÍS FOI DA RECESSÃO À DEPRESSÃO, AFIRMA GOLDMAN SACHS



EXPORTAÇÃO

AJUDA

PIB

ATÉ

2017,

PORÉM

RETOMADA

SÓ VEM

COM

INVESTIMENTOS



CNI: CAPACIDADE INSTALADA FICA EM 77,7%



COBRE OPERA EM BAIXA DIANTE DO FORTALECIMENTO DO DÓLAR



MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TERÃO DIFICULDADE PARA PAGAR 13º



RESULTADO
DIZ

DO

PIB

MOSTRA QUE GOVERNO AGE NA CONTRAMÃO DO AJUSTE,

FIESP



MONTADORAS TÊM DIALOGADO E AVALIADO ENTRADA NO PPE



VALE CONTINUA PROCESSANDO NÍQUEL EM ONÇA PUMA, DIZ DIRETORA

CÂMBIO
EM 02/12/2015
Compra

Venda

Dólar

3,858

3,859

Euro

4,079

4,081

Fonte: BACEN

Fábrica da New Holland vai cortar jornada e salários em Curitiba
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A CNH Industrial, que produz máquinas agrícolas das marcas Case e New Holland na Cidade
Industrial de Curitiba (CIC), vai reduzir jornada de trabalho e salários de seus funcionários
por seis meses em 2016. Os trabalhadores da empresa aprovaram, na semana passada, a
adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), do governo federal.
Pelo acordo, entre os dias 1.º de março e 30 de agosto a carga horária será reduzida em
26% e a remuneração, em 13%. A redução salarial é menor porque, pelas regras do
programa, metade da perda é coberta com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).
Antes disso, 800 dos 1,8 mil funcionários terão seus contratos de trabalho suspensos
temporariamente, pelo regime de layoff, entre 1.º de janeiro e 28 de fevereiro.
O layoff e a adesão ao PPE têm a ver com a forte redução nas vendas de máquinas agrícolas.
De janeiro a outubro, o mercado brasileiro de tratores encolheu 30% e o de colheitadeiras,
38%, segundo a Anfavea, representante das montadoras.
O mercado externo também não vai bem. As exportações da CNH Industrial somaram US$
70,5 milhões nos dez primeiros meses do ano, 41% menos que no mesmo período de 2014.
Reajuste e PLR
Outros pontos da proposta aprovada pelos funcionários da CNH Industrial são um aumento
real – acima da inflação medida pelo INPC – de 2,5% nos salários a partir de janeiro, e uma
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de pelo menos R$ 9,8 mil em 2016.
Dependendo do volume de produção, o valor pode chegar a R$ 14 mil.
Além disso, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) obteve da empresa a
garantia de que todos os empregos serão mantidos até o fim de novembro de 2016. No
início deste ano, a fabricante de máquinas e colheitadeiras havia demitido 270 funcionários.
Outras empresas
A primeira empresa do Paraná a aderir ao PPE foi a Caterpillar, que produz pás carregadeiras
e retroescavadeiras em Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba). Na companhia, a
jornada foi reduzida em 30% e os salários, em 15%.
Em seguida, a unidade da Volkswagen em São José dos Pinhais, também na Grande
Curitiba, solicitou adesão ao programa, com redução de 20% na carga horária e de 10%
na remuneração.
Até segunda-feira (30), a participação da companhia ainda não havia sido homologada pelo
governo federal.

Electrolux demite mais de 500 pessoas em Curitiba
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A Electrolux demitiu nesta terça-feira (1.º) cerca de 540 funcionários de sua fábrica no
bairro Guabirotuba, em Curitiba, que produz refrigeradores e freezers. A informação é do
Seletroar, sindicato que representa os trabalhadores.
Conforme o sindicato, a Electrolux se comprometeu a bancar um pacote de benefícios para
os demitidos. A empresa vai pagar um salário nominal e R$ 1,5 mil em vale-alimentação a
cada um, e manter o plano de saúde por quatro meses.
Em nota, a companhia disse que “adotou medidas para readequar a produção em relação
à demanda do mercado”, e avisou que não confirmaria o número de demissões, “por
questões estratégicas”.
Com o corte, o número de empregados da unidade cairá a 3,9 mil, segundo o sindicato. A
empresa já havia demitido cerca de 200 pessoas entre março e abril, e a partir de junho
suspendeu temporariamente os contratos de 150 funcionários, no regime de layoff.
De acordo com o Seletroar, a Electrolux enfrenta dificuldades desde o início do ano, em
razão da retração do mercado. As vendas de eletrodomésticos recuaram 12,2% no
acumulado de janeiro a setembro, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.
Grande porte
A Electrolux é a 9.ª maior empresa do Paraná e a 21.ª da Região Sul, segundo o anuário
500 Maiores do Sul, da revista Amanhã. A empresa teve receita líquida de R$ 5,5 bilhões
em 2014, com alta de 5% sobre o ano anterior, e lucro líquido de R$ 177 milhões.
De origem sueca, a multinacional desembarcou no Paraná em 1996, com a compra da
Refripar, fabricante da marca Prosdócimo. Além da fábrica do Guabirotuba, a empresa tem
uma unidade na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), onde monta aspiradores de pó e
eletroportáteis. Em São Carlos (SP), a companhia fabrica lavadoras de roupa e fogões e,
em Manaus, aparelhos de ar-condicionado e fornos de micro-ondas.
Repasse extra da Urbs a empresas é paliativo e não impedirá alta na tarifa
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
O repasse extra de verba da Urbs – R$ 2,5 milhões do fluxo de caixa habitual mais R$ 2,5
milhões de adiantamento da prefeitura de Curitiba – para as empresas de transporte
coletivo de Curitiba pagarem o 13.º salário de seus funcionários impediu uma paralisação
total do sistema na terça-feira (1.º), mas seu efeito é paliativo.
Até o fim desta semana, as duas partes seguem discutindo medidas para sanear a questão
financeira, ao menos em um futuro breve. O problema persiste porque a conta não fecha:
inflação em alta significa aumento de custos de insumos; e a tendência de queda de
passageiros diminui a arrecadação do sistema.

A Gazeta do Povo fez uma projeção do possível reajuste do valor de dois insumos que
pesam muito na composição da tarifa técnica: combustível e custo com pessoal. Por meio
desse cálculo, a tarifa técnica, que é a remuneração das empresas, já estaria em R$ 3,39
– acima dos R$ 3,30 pagos pelo usuário. Ou seja, o valor pago pelo passageiro não cobre
o custo do sistema.
Acima da inflação
De fevereiro de 2010 ao mesmo mês de 2015, a variação da inflação medida pelo INPC foi
de 36,86%. No mesmo período, a tarifa técnica saltou de R$ 2,2067 para
R$ 3,2139, um aumento de 45,6%. O valor da passagem paga pelo usuário teve uma
diferença: saltou de R$ 2,20 para R$ 3,30, um aumento de 50%. Em ambos os casos, a
variação foi superior à inflação.
Para o valor do diesel, foi aplicado um reajuste de 10,15%, considerando o preço médio do
diesel S10 medido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre janeiro e novembro. Já
em relação aos custos com salários e encargos, foi aplicada a variação do INPC,
considerando a inflação acumulada entre fevereiro e outubro deste ano, estimada em
7,48%.
O que pode diminuir a conta é o custo com amortização dos veículos, já que muitos estão
com a vida útil vencida – este ano, o item teve uma redução de quase 30% na comparação
com o ano anterior.
Desoneração
Quando fixou a tarifa técnica em R$ 3,21, a Urbs havia alertado para a possibilidade de um
aumento ainda em 2015, de R$ 0,04, por causa da reoneração da contribuição
previdenciária das empresas. O reajuste não vai mais acontecer, porque o setor de
transporte conseguiu manter no Congresso a desoneração.
“A passagem vai aumentar, com toda a certeza. Nós tivemos aumento nos combustíveis,
pneus e outros insumos que compõem a tarifa técnica e teremos, também, o reajuste dos
trabalhadores. Obviamente, isso vai refletir em um aumento de custos e essa conta precisa
ser paga”, disse o presidente da Urbs, Roberto Gregório da Silva Junior, durante reunião no
Ministério Público do Trabalho (MPT), na terça-feira (1.º).
Outro ponto que influencia – e muito – na conta da tarifa é a quantidade de passageiros
transportados. Para compor a tarifa técnica deste ano, foi considerada uma queda de 3,69%
neste número, de acordo com a Urbs. Embora o órgão não tenha divulgado uma projeção
dos passageiros, Gregório admite que há uma tendência de queda.
“A questão de queda de passageiros é um fenômeno que tem acontecido no Brasil inteiro.
Curitiba é a cidade que mais carro possui por habitante. Some-se a isso a situação
econômica e quedas [do número de usuários] vão existir. Todas as alterações de
passageiros deste ano serão consideradas no ano que vem.”
É com esse cenário que poder público e empresas vão trabalhar nos próximos meses, até
o fatídico 26 de fevereiro, data estipulada em contrato para o reajuste do salários de
motoristas e cobradores e da tarifa técnica. Até lá, uma calmaria para se discutir e chegar
a um acordo não faria mal a ninguém.
Publicidade e subsídio podem melhorar a arrecadação
O ponto chave para melhorar o sistema de transporte é aumentar a sua arrecadação. A
lógica, no entanto, é perversa: quanto menos passageiros, menos dinheiro entra em caixa
e menos é investido em melhorias, o que afasta ainda mais o usuário. Enquanto não se
acha uma fórmula mágica para recuperar a sua atratividade, é possível pensar em receitas
acessórias, como a publicidade, e até em subsídios.

Em Curitiba, um sistema de mídia embarcada (telas) para publicidade foi instalado em 153
ônibus. Em 11 meses de 2015, foram repassados R$ 570 mil ao Fundo de Urbanização de
Curitiba (FUC). O valor é baixo, mas considerando o tamanho da frota operante – são 1.368
ônibus – é de se imaginar que sua expansão pode trazer algum recurso extra ao sistema.
Outdoor ambulante
Outra proposta é a de publicidade nas laterais e janelas de ônibus da capital, que já foi
aprovada em lei sancionada em junho deste ano pelo presidente da Câmara, Ailton Araújo,
quando ele exercia o cargo de prefeito interino.
Pela lei, as laterais e parte traseira podem ser outdoors ambulantes, vedada apenas a
propaganda de cigarros, bebidas alcoólicas e de produtos que “atentem contra a moral e
bons costumes”. O dinheiro arrecadado não iria para o FUC, mas seria gerido por uma
câmara compensatória, formada pelas empresas e pela Urbs, e revertida integralmente
para a redução da tarifa.
COMO É CALCULADA A TARIFA

COMO FICARÁ O AUMENTO

COMO SE DEFINE A TARIFA PAGA PELO USUÁRIO
A tarifa técnica, que é a remuneração das empresas, é levada em consideração no momento
de definir o valor que será pago pelo usuário. Essa decisão é política. Caso o valor seja

inferior ao da tarifa técnica, será preciso subsidiar o sistema. Se ele for equivalente ou
superior, é possível usar o dinheiro para melhorar o sistema.
PIB do Paraná cai menos que o nacional
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A economia paranaense está encolhendo, mas sua retração é mais suave que a da média
nacional. A principal razão para isso, segundo os responsáveis pelo cálculo, é o bom
desempenho do agronegócio local.
De acordo com estimativas preliminares do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (Ipardes), parceiro do IBGE no cálculo do PIB do Paraná, a economia
do estado recuou 4,1% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2014.
Em nível nacional, a queda nesse mesmo intervalo foi de 4,5%, segundo o IBGE.
Setores
“O dado do PIB confirma outras estatísticas do IBGE que temos acompanhado, como, por
exemplo, as do mercado de trabalho”, diz Julio Suzuki Junior, diretor-presidente do Ipardes.
“O desempenho do estado é menos negativo porque, entre outros fatores, temos um
agronegócio que responde. É esse setor que vem assegurando algum diferencial para o
estado.”
O Ipardes não divulgou números por setor econômico, porque eles têm alguma imprecisão.
Mas, segundo Suzuki, o resultado dos serviços – que, nessa conta, englobam o comércio –
no Paraná é ligeiramente melhor que o do Brasil.
A indústria estadual, por sua vez, vem no mesmo ritmo ruim que o setor exibe em todo o
país.
No Brasil, a economia recuou 1,7% na passagem do segundo para o terceiro trimestre. O
Ipardes ainda não calcula esse tipo de variação, em relação ao trimestre imediatamente
anterior.
“Esse cálculo envolve uma tecnologia específica que esperamos em breve disponibilizar”,
diz Suzuki.

Venda de veículos cresce 1,6% em novembro, mas acumula queda de mais de
25% no ano
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

As vendas de veículos novos do Brasil tiveram alta de 1,59% em novembro ante outubro,
informou nesta terça-feira (1.º) a Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave). Já na comparação com igual mês do ano passado, houve queda
de 33,74%. No penúltimo mês do ano, foram emplacados 195.212 veículos.
Com o resultado, as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no
país acumulam queda de 25,15% neste ano até novembro, em relação a igual período de
2014, segundo a federação. Esse recuo é mais intenso do que a retração de 24,25%
registrada até outubro. De janeiro a novembro, foram emplacados 2.341.256 veículos,
786,5 mil unidades a menos do que em igual período do ano passado.

Os automóveis e comerciais leves, juntos, registram crescimento de 2,2% ante outubro,
mas baixa de 32,33% ante novembro do ano passado. No mês, foram emplacados 189.358
unidades, sendo 165.986 automóveis (alta de 1,72% na variação mensal e queda de 29,3%
na comparação anual) e 23.372 comerciais leves (retrações de 1,32% e 48,1%,
respectivamente).
O segmento de ônibus licenciou, em novembro, 1.119 unidades, expansão de 2,57% ante
outubro, mas recuo de 57,85% na comparação com igual mês do ano passado. O segmento
de caminhões emplacou 4.735 unidades no penúltimo mês do ano, o equivalente a baixa
de 18,14% ante outubro e tombo de 61,08% frente igual mês de 2014.
A culpa da recessão é do ajuste fiscal?
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
É natural que a recessão longa, profunda e ainda longe do fundo do poço seja associada ao
plano de ajuste fiscal apresentado pelo governo no fim do ano passado. Afinal, o corte de
gastos e aumento de impostos têm efeitos contracionistas sobre a economia. A explicação
para a crise, porém, está em outra parte.
Os dados do PIB mostram que o gasto do governo, dentre os componentes que compõem
a demanda, é o que menos cai. O investimento começou a retroceder há mais de dois anos.
Depois começou a cair o gasto das famílias, seguido do gasto público. O corte no orçamento
federal não foi elevado a ponto de ser esse o fator a levar o país para a recessão.
É bom lembrar que o investimento cai há nove trimestres. Ele é o termômetro da confiança
na economia, da qualidade do retorno esperado pela iniciativa privada (afinal, ela é
responsável pela maior parte dessa rubrica).
Parece que a deterioração das contas públicas vista desde 2012/2013 já vinha
contaminando as expectativas e reduzindo o investimento.
Há também o problema crônico da indústria, que vem perdendo dinamismo desde 2013 e
hoje produz menos do que em 2008. O setor perdeu espaço por causa do câmbio e do baixo
investimento ao longo dos anos que a tornou pouco produtiva e inovadora. O
subinvestimento não será revertido antes que a economia se estabilize.
O choque de realidade de 2015, com reajuste de preços de energia e combustíveis, fez com
que a crise chegasse ao consumo das famílias e ao gasto público.
No fim do primeiro semestre de 2014, quando a recessão oficialmente começou, o governo
não agiu. Continuou gastando e maquiando as contas de olho nas eleições. O ajuste fiscal
é a correção de uma rota suicida que poderia provocar um desajuste ainda maior.
O problema é que o ajuste não andou e a recessão passou a ser acompanhada de uma crise
política sem fim à vista.
As perspectivas para o investimento e para a indústria continuam nubladas e a recessão
chegou com força ao emprego, acentuando a curva de derretimento do PIB.
Não é, portanto, o ajuste fiscal a causa da recessão, mas sim políticas que elevaram preços
e gastos públicos sem qualquer ganho de produtividade para o país.

Venda de veículos cresce 1,6% em novembro, mas acumula queda de mais de
25% no ano
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

As vendas de veículos novos do Brasil tiveram alta de 1,59% em novembro ante outubro,
informou nesta terça-feira (1.º) a Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave). Já na comparação com igual mês do ano passado, houve queda
de 33,74%. No penúltimo mês do ano, foram emplacados 195.212 veículos.
Com o resultado, as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no
país acumulam queda de 25,15% neste ano até novembro, em relação a igual período de
2014, segundo a federação. Esse recuo é mais intenso do que a retração de 24,25%
registrada até outubro. De janeiro a novembro, foram emplacados 2.341.256 veículos,
786,5 mil unidades a menos do que em igual período do ano passado.
Os automóveis e comerciais leves, juntos, registram crescimento de 2,2% ante outubro,
mas baixa de 32,33% ante novembro do ano passado. No mês, foram emplacados 189.358
unidades, sendo 165.986 automóveis (alta de 1,72% na variação mensal e queda de 29,3%
na comparação anual) e 23.372 comerciais leves (retrações de 1,32% e 48,1%,
respectivamente).
O segmento de ônibus licenciou, em novembro, 1.119 unidades, expansão de 2,57% ante
outubro, mas recuo de 57,85% na comparação com igual mês do ano passado. O segmento
de caminhões emplacou 4.735 unidades no penúltimo mês do ano, o equivalente a baixa
de 18,14% ante outubro e tombo de 61,08% frente igual mês de 2014.
Com importação em queda, Brasil tem superávit de US$ 1,2 bi em novembro
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A balança comercial brasileira apresentou, em novembro, um superávit (exportações
maiores do que importações) de US$ 1,197 bilhão. Com a alta do dólar e a queda nas
importações, os resultados tem sido superiores aos ano passado. Em novembro de 2014, o
saldo entre exportações e importações havia sido um déficit de US$ 2,427 bilhões.
No acumulado do ano, a balança está positiva em US$ 13,422 bilhões. No ano passado,
esse saldo era negativo em US$ 4,348 bilhões no mesmo período. Este é o maior saldo para

os onze meses do ano desde 2012, quando o resultado foi positivo em US$ 17,2 bilhões.
Em 12 meses, o saldo comercial US$ 13,740 bilhões.
No mês passado, o Brasil vendeu ao exterior o equivalente a US$ 13,806 bilhões, uma
retração de 11,8% em relação ao ano passado e de 9,7% na comparação com outubro.
Isso corresponde a uma média diária de US$ 690,3 milhões em exportações.
Tanto a exportação de produtos básicos (-14,3%), como manufaturados (- 7%) e
semimanufaturados (-13,5%) apresentaram redução na comparação com o mesmo período
do ano passado.
Entre os produtos básicos, decresceram, principalmente, as exportações de petróleo em
bruto (-51,2%) e minério de ferro (-43%). No grupo dos manufaturados, tiveram redução
sobretudo as vendas de máquinas para terraplanagem (-40,6%) e laminados planos (26,8%). Entre os semimanufaturados, decresceram as exportações de de ferro/aço (52,8%) e ferro-ligas (-36,9%).
Destinos
Os destinos que tiveram o maior recuo nas compras do Brasil foram Europa Oriental, onde
a demanda por exportações brasileiras caiu 35,8%, e no Oriente Médio, onde a queda foi
de 24,4%.
Já as importações totalizaram em novembro US$ 12,609 bilhões. Todos os grupos de
produtos tiveram decréscimo no mês: combustíveis lubrificantes (-39,6%), bens de
consumo (-33,6%), bens de capital (-32,3%) e matérias-primas e intermediários (-24,6%).
O Mdic estima que a balança vai fechar o ano com um superávit de US$ 15 bilhões.
Vale corta investimentos de 2016 e reduz meta de produção de minério
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A mineradora Vale reduziu suas projeções de investimento e de produção de minério de
ferro para o próximo ano, em meio aos baixos preços da matéria-prima do aço e diante de
um excesso de oferta global da commodity.
A companhia, que tem sido a maior produtora global de minério de ferro, prevê investir
US$ 6,2 bilhões em 2016, ante projeção de aporte de US$ 8,2 bilhões neste ano, segundo
apresentação ao mercado publicada nesta terça-feira (1), antes do Vale Day, evento que
acontece anualmente em Nova York.
Do aporte previsto para o próximo ano, US$ 3,2 bilhões serão direcionados para projetos
de capital e US$ 3 bilhões em manutenção e reposição.
Murilo Ferreira renuncia à presidência do Conselho da Petrobras
“Estamos preparados para enfrentar os desafios de 2016 causados pela incerteza na
demanda e volatilidade nos preços de commodities”, afirmou a empresa na apresentação.
Cenário adverso
O preço do minério de ferro no mercado à vista na China, principal importador da
commodity, atingiu nesta terça-feira uma nova mínima em uma década, a US$ 41,60 por
tonelada.
Para enfrentar o cenário, que inclui uma demanda mais lenta da China, a empresa explicou
que intensificará os ajustes necessários para reduzir custos e despesas, mantendo a
disciplina operacional e simplificando a estrutura organizacional.

Adicionalmente, a Vale destacou que completará em 2016 os desinvestimentos e parcerias
“de forma a preservar o balanço neste cenário adverso”. A companhia vê desinvestimentos
potenciais de US$ 4 bilhões a US$ 5,5 bilhões no próximo ano.
A Vale ainda destacou que “está confiante que, a partir de 2017, estará gerando fluxo de
caixa positivo sem considerar recursos obtidos com desinvestimentos adicionais”.
Investimentos
A empresa informou que 2016 será o quinto ano consecutivo que a Vale reduz seu
orçamento de investimentos, focando apenas em grandes projetos, explicou a companhia.
O montante que será aportado no próximo ano também é inferior ao previsto pela
companhia em dezembro de 2014 para o período, de US$ 7,6 bilhões.
O investimento em crescimento e manutenção de projetos irá diminuir para cerca de US$
4 bilhões a US$ 5 bilhões com a conclusão do ciclo de investimento até 2018.
Em 2017, o único investimento significativo em andamento será nos segmentos logísticas
do S11D, principal projeto da empresa em desenvolvimento de Carajás, no Pará. A Vale
prevê que o empreendimento de minério de ferro será o de menor custo de operação do
mundo.
Minério de ferro
A Vale reduziu sua projeção de produção de minério de ferro de 2016 para entre 340
milhões e 350 milhões de toneladas, ante estimativa anterior de 376 milhões de toneladas.
O montante planejado para o próximo ano também representa pouco ou nenhum avanço
em relação ao estimado para este ano, de 340 milhões de toneladas.
Caso as estimativas de produção em 2015 se confirmem, a mineradora australiana Rio Tinto
deverá ficar no mesmo patamar da Vale em minério de ferro.
Executivos da empresa já haviam indicado anteriormente que a produção no ano que vem
ficaria abaixo de previsões iniciais, enquanto a empresa reduz a produção de minério de
maior custo e enfrenta impacto na produção diante de desastre em Minas Gerais.
O rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, joint venture da brasileira com
a BHP Billiton, em Mariana (MG), irá impactar em 9 milhões de toneladas a produção da
mina de Fábrica Nova, que teve uma correia transportadora danificada devido ao colapso.
Aumento da expectativa de vida reduz valor da aposentadoria
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O aumento da expectativa de vida do brasileiro de 74,9 para 75,2 anos, anunciado nesta
terça-feira (1) pelo IBGE, traz uma consequência negativa para o contribuinte.
Por viver mais, quem for se aposentar usando o fator previdenciário terá de trabalhar mais
para que o valor inicial do benefício não seja reduzido. Essa sistemática não afeta quem se
aposentar pela fórmula 85/95.

A Tábua de Mortalidade divulgada nesta terça-feira é a de 2014 e será usada para calcular
os benefícios concedidos pela Previdência Social até 30 de novembro de 2016. A que vigorou
até esta segunda (30) era a de 2013.
Segundo cálculos do atuário especializado em previdência Newton Conde, diretor da Conde
Consultoria e professor da Fipecafi-FEA/USP, a expectativa de vida aumentou em média 60
dias (dois meses) quando se comparam idades entre 40 e 80 anos (período em que se
concedem aposentadorias no país).
Esse aumento é praticamente o mesmo registrado pela Tábua de 2013, que foi de 58 dias,
diz Conde. Em anos anteriores, a média era de 40 dias.
Para o leitor entender o efeito do aumento de vida das pessoas sobre os benefícios pagãos
pela Previdência, Conde dá um exemplo tomando por base um trabalhador com 55 anos.
Pela Tábua que vigorou até esta segunda, ele viveria mais 25 anos, 8 meses e 12 dias.
Assim, a Previdência pagaria o benefício a esse trabalhador até os 80,70 anos. Pela
divulgada neste terça, a expectativa é que ele viva mais 25 anos, 10 meses e 24 dias, ou
seja, receberá o benefício até 80,90 anos, com aumento de 73 dias (quase dois meses e
meio), segundo Conde.
Fórmula 85/95 não é afetada
O fato de viver mais não afetará os trabalhadores que se aposentarem pela regra da fórmula
85/95.
Por essa sistemática, já em vigor neste ano, as mulheres poderão se aposentar quando a
soma da idade mais o tempo de contribuição atingir 85 pontos (exemplo: 55 anos de idade
e 30 de contribuição).
Para os homens, a soma tem de atingir 95 pontos (exemplo: 57 anos de idade e 38 de
contribuição). Nesses casos, o trabalhador terá direito de escolher o maior benefício entre
as duas fórmulas.
Conde dá exemplo. Um segurado com 56 anos de idade e 40 de contribuição (96 pontos),
com média dos salários de contribuição de R$ 2.000, estará no fator 0,83195 pela nova
Tábua do IBGE. Aqui, seu benefício seria de R$ 1.663,90, ou 83,1% da média.
Com a fórmula 95, ele terá direito aos R$ 2.000 de aposentadoria, pois essa regra é mais
vantajosa (aqui, o fator previdenciário é desprezado, pois faria o papel de “vilão”).
Mas Conde dá um exemplo para mostrar que o fator previdenciário também pode fazer o
papel de “mocinho”.
Um trabalhador com 63 anos de idade e 45 de contribuição (108 pontos), com a mesma
média de R$ 2.000, receberia esse valor se fosse usada a fórmula 95 (seria usado um fator
igual a 1,0).
Entretanto, esse trabalhador está no fator previdenciário 1,25304, ou seja, a média de R$
2.000 tem de ser acrescida em 25,3%. Resultado: ele terá direito ao benefício inicial de R$
2.506,08, segundo Conde.

Klabin vai investir R$ 1,8 bilhão em 2016 para concluir fábrica no Paraná
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O início da operação da primeira fábrica de celulose da produtora de papéis Klabin, em
março do ano que vem, trará para a companhia um novo ciclo de crescimento, devendo
praticamente dobrar sua geração de caixa e elevar sua receita com exportações, afirmaram
executivos nesta terça-feira (1), o que também vai permitir uma possível construção de
duas novas máquinas de produção de papel.
Em reunião com investidores e analistas, a Klabin previu investimentos de R$ 2,5 bilhões
para 2016, dos quais R$ 1,8 bilhão será dedicado à conclusão final do projeto de celulose,
chamado Projeto Puma, no Paraná. O valor representa queda ante os R$ 4,8 bilhões que
devem ser investidos em 2015 por conta da fábrica em Ortigueira, na região central do
estado.
A companhia estimou que, após o início do projeto, a participação das exportações crescerá
de 34% para 47% no volume de vendas e de 31% para 43% na receita. Com isso, o
presidente da empresa, Fabio Schvartsman, previu redução acelerada do endividamento da
empresa no ano que vem.
Capacidade
A fábrica em Ortigueira terá capacidade de produzir 1,1 milhão de toneladas de celulose de
fibra curta e 400 mil toneladas de fibra longa ao ano. Devido à curva de aprendizado, em
2016 devem ser produzidas 850 mil toneladas, na proporção de dois terços de fibra curta
e um terço de fibra longa.
Com a nova produção de celulose, a empresa disse que já teve autorização do Conselho de
Administração para começar estudos de engenharia para uma nova máquina de papel, a
máquina 10, voltada para a exportação de papelcartão a partir de 2018. A decisão para sua
construção ou não será tomada depois da partida do Projeto Puma.
“Sobre uma segunda máquina, a máquina 11, ainda não está certo se seria de cartões ou
outro tipo de papel. Vai depender do sucesso da máquina 10”, disse Schvartsman.
“A 10 seria maior que a máquina 9, espero que com capacidade para 500 mil toneladas”,
acrescentou Schvartsman, a jornalistas. As máquinas não estão incluídas nos investimentos
previstos para 2016, apenas o pré-projeto de engenharia.
Integração
Apesar da intenção de integrar a produção de celulose com a de papel, a companhia disse
que sempre será vendedora de celulose a partir do ano que vem. “A quantidade produzida
é tão grande que, por maior que seja a vontade de integrar com papel, será impossível em
um horizonte previsível consumir toda a celulose”, afirmou Schvartsman.

Ele ressaltou que a China tem acelerado a demanda pela commodity, apesar da redução do
crescimento da economia do país asiático. “Vejo pressão sobre preços (de celulose), mas
sem consequências”, observou o executivo.
Na sua leitura, o mercado global de celulose deve se mostrar pressionado, porém firme nos
próximos anos. No segmento de papel, a empresa disse que as exportações já deram um
salto relevante no quarto trimestre de 2015, com destaque para América Latina e Ásia,
principalmente de papelcartão e kraftliner. “Temos conseguido compensar a fraqueza da
economia doméstica”, disse.
Sobre eventuais aumentos de preços, o executivo disse que a Klabin já vem repassando a
inflação a seus clientes no mercado interno, mas que não fará “exageros”.
No mercado de embalagens, que costuma seguir o movimento da economia doméstica,
Schvartsman disse que se o PIB de 2016 continuar caindo, o segmento terá o mesmo
caminho.
“Quando o cenário fica duro, como está agora, é quando se apresentarão oportunidades de
consolidação. A Klabin analisará uma vez que é participante permanente do mercado”,
disse.
PIB
A empresa vê no momento uma queda do PIB um pouco menor que alguns meses atrás,
apesar dos números desta terça-feira que mostraram queda de 1,7% no terceiro trimestre
sobre o segundo trimestre.
“A venda de caixas de papelão é um indicador antecedente do PIB, sofremos as
consequências antes. A tendência é o PIB continuar caindo, mas em ritmo menor”, disse.
As ações units da Klabin exibiam estabilidade às 12h21, em linha com o comportamento do
Ibovespa.
Queda de 6,7% do PIB da indústria é o pior desde 2º tri de 2009
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A queda de 6,7% no Produto Interno Bruto (PIB) da indústria no terceiro trimestre de 2015
em relação ao mesmo período do ano anterior foi a mais acentuada desde o segundo
trimestre de 2009 (quando caiu 8,0%), segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais
divulgados nesta terça-feira (1), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado, a indústria completa seis trimestres de taxas negativas nesse tipo de
comparação.
O PIB da indústria de transformação recuou 11,3%, no terceiro trimestre, na comparação
com o mesmo trimestre de 2014. A queda foi puxada pelo decréscimo na produção de
máquinas e equipamentos, da indústria automotiva, produtos eletroeletrônicos e
equipamentos de informática, produtos de borracha e de material plástico, produtos de
metal, têxteis e produtos farmoquímicos e farmacêuticos.

Também dentro da indústria, a construção civil teve retração de 6,3% na mesma base de
comparação. Segundo o IBGE, a indústria Extrativa Mineral cresceu 4,2% em relação ao
terceiro trimestre de 2014, puxada tanto pelo aumento da extração de petróleo e gás
natural e pela extração de minérios ferrosos. Já a atividade de produção e distribuição de
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana teve expansão de 1,5%.
FBCF
A formação bruta de capital fixo (FBCF) cai há nove trimestres. A queda de 4,0% na FBCF
do terceiro trimestre de 2015 ante o segundo trimestre de 2015 é a nona seguida nessa
base de comparação, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
investimentos caem desde o terceiro trimestre de 2013, na comparação com os trimestres
imediatamente anteriores.
Na comparação com os mesmos trimestres do ano anterior, a queda de 15,0% na FBCF é
a sexta seguida. Os investimentos recuam nessa base de comparação desde o segundo
trimestre de 2014.
Importações
A queda de 20,0% registrada pelas importações de bens e serviços contabilizados no PIB
do País no terceiro trimestre de 2015 em relação ao mesmo período do ano anterior foi a
mais acentuada da série histórica das Contas Nacionais Trimestrais, iniciada em 1996.
Com o resultado, as importações completam quatro trimestres de taxas negativas nesse
tipo de comparação, acentuando o ritmo de queda. No segundo trimestre de 2015, o recuo
tinha sido de 11,5%.

Investimentos recuam 4% e acumulam 9 trimestres de queda
02/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Com empresários pouco confiantes sobre o futuro da economia, os investimentos tiveram
queda de 4% no terceiro trimestre deste ano, na comparação aos três meses anteriores,
informou o IBGE nesta terça-feira (1º).
O resultado negativo contribuiu assim para a queda de 1,7% do PIB no terceiro trimestre
deste ano, frente ao trimestre imediatamente anterior, como mostraram dados divulgados
pelo IBGE nesta terça.
Foi o nono trimestre consecutivo de queda dos investimentos, tecnicamente chamado de
formação bruta de capital fixo. É a maior sequência de queda nas estatísticas disponíveis,
iniciada em 1996.
Quando comparado ao mesmo período do ano passado, os investimentos tiveram uma
queda ainda maior, de 15%, a pior da série histórica da pesquisa.
Nos momentos de incertezas e turbulência, os empresários adiam suas decisões de
construir fábricas, comprar máquinas. Famílias também adiam a decisão de reformar suas
casas, afetando os investimentos.
Com isso, os investimentos foram afetados pelo recuo na produção e na importação de bens
de capital, além do fraco desempenho da construção civil, segundo informou o IBGE nesta
terça.
Os investimentos acumulam agora queda de 12,7% no ano e de 11,2% no acumulado de
quatro trimestres (12 meses).
Já a taxa de investimento foi de 18,1% do PIB no terceiro trimestre deste ano.
Para Rogério César de Souza, economista do Iedi (Instituto de Estudos para
Desenvolvimento Industrial), os investimentos na economia devem retomar quando
empresários começarem a ter expectativa de aumento de vendas.
“É preciso prever que o investimento vai gerar rentabilidade. É o ponto fundamental. Existe
também um custo de oportunidade dos investimentos, ou seja, quanto eles renderiam
aplicados em juros. Então o patamar de juros é elevado”, disse Souza.
Ele afirma que o corte dos investimentos públicos dificulta a retomada dos investimentos,
além do corte no plano da Petrobras também tem atrapalhado as estatísticas de
investimentos. A estatal reduziu em 30% os investimentos deste ano.
Vale lembrar que os dados divulgados nesta terça seguem a nova metodologia do IBGE,
pela qual uma série de itens antes considerados gastos passaram a ser computados como
investimentos.
Indústria
Pela ótica da oferta, o mau resultado da produção de máquinas e equipamentos também
pesou no desempenho da indústria brasileira no terceiro trimestre.
O PIB da indústria teve queda de 1,3% no terceiro trimestre deste ano, na comparação aos
três meses anteriores, na série com ajuste sazonal. Na comparação ao mesmo período do
ano passado, a baixa foi de 6,7%.
Segundo o IBGE, a maior queda do setor se deu na indústria de transformação, com uma
baixa de 11,3% na comparação ao mesmo período do ano passado. Além das máquinas e

equipamentos, o segmento foi afetado pela menor produção de eletrônicos e equipamentos
de informática.
Já a construção civil recuou 6,3% na comparação ao mesmo período do ano passado. Nesta
base de comparação, a atividade extrativa mineral cresceu 4,2% em relação ao terceiro
trimestre de 2014, puxado pela extração de petróleo.
Crise atual já é mais grave e longa do que a de 2008, avalia CNI
02/12/2015 – Fonte: R7
O gerente-executivo de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Flávio Castelo Branco, calculou nesta terça-feira, 1º de dezembro, que a crise atual pela
qual passa o País já é mais grave e dura um período mais longo de tempo do que a de
2008. "A crise de 2008 foi externa, do setor financeiro, que repercutiu fortemente aqui,
mas com ações da política econômica, conseguiu dar fôlego ao consumo", comparou.
Já a turbulência atual, conforme o técnico da CNI, é de origem interna e de natureza fiscal,
que se soma à dificuldade de competitividade do País. Segundo ele, as medidas de liquidez
adotadas em 2009 pelo governo se mostraram eficazes e foram anticíclicas.
"O problema foi continuar com elas mesmo depois que a economia já tinha recuperado",
avaliou, reforçando um quadro de críticos de que a crise atual foi gerada por problemas que
o próprio governo criou no passado. "Sem dúvida, você teve insistência de medidas dessa
natureza para além do tempo."
Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados também nesta terça pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam, de acordo com Castelo Branco, que o
governo tem encontrado dificuldade em promover uma saída para a crise. "O PIB veio
levemente pior do que o esperado pela maior parte do mercado, mas não surpreendeu",
disse.
O gerente da CNI destacou também que o dólar tem mostrado grande sensibilidade ao
ambiente político. "Com ventos políticos, o dólar se transforma. E temos tido ventos
políticos de todas as direções", considerou.
Segundo ele, o patamar mais próximo de R$ 4,00 do ponto de vista da competitividade
favorece os produtos brasileiros. "É uma desvalorização de quase 50% em relação a alguns
anos", comparou.
O dólar é uma das variáveis que faz com que o setor externo se ajuste neste momento à
nova realidade econômica do País. "É perverso, porque a recessão ajuda a comprimir as
importações, mas muda o preço relativo", ressaltou.
A chegada de 2016 é vista pela CNI, conforme o economista, com "muita apreensão". "Os
problemas de 2014 não foram solucionados em 2015. Aliás, muitos deles se agravara este
ano, como a questão fiscal", enfatizou. "Vamos começar 2016 com todas as dificuldades
presentes de 2015, o que significaria dizer uma economia em recessão", continuou.
Faturamento
O gerente executivo de Política Econômica da CNI salientou que a queda do faturamento
do setor em outubro, de 4% ante setembro e de 15,3% ante outubro do ano passado, foi
forte.
"O dado confirmou temores de que não era retomada da atividade que estava acontecendo
quando houve alta do faturamento dois meses atrás, mas, possivelmente, passou os ajustes
de estoques", considerou.

Segundo o técnico da CNI, a tônica que predominou em 2015 se manteve em outubro.
"Produção, emprego e horas trabalhadas em queda pelo nono mês consecutivo, houve
queda em praticamente todo ano", citou.
Ele disse também que o quadro é de retração da atividade industrial. "As quedas em outubro
são de nível forte e 2015 vai ser bastante negativo para a indústria toda", considerou. "O
ano promete ser desastroso para a produção industrial", continuou.
Integrantes de ato contra mineração sujam prédio de ministério com lama
02/12/2015 – Fonte: R7

Manifestantes que participavam de uma marcha na Esplanada dos Ministérios na tarde desta
terça-feira (1º) sujaram de barro a parede do Ministério de Minas e Energia e pintaram de
vermelho faixas da via próximo ao edifício. O grupo, de cerca de 50 pessoas, protestava
contra a mineração no Brasil e os danos causados por rompimento de barragem em
Mariana, em Minas Gerais.
Os manifestantes eram ligados a 17 movimentos sociais, entre eles o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Eles também apoiavam uma marcha iniciada mais
cedo por trabalhadores e usuários da saúde em defesa do SUS.
Ao chegarem ao Ministério de Minas e Energia, os manifestantes ligados aos movimentos
sociais jogaram barro na fachada do prédio e tinta na via e deitaram no chão.
“Viemos para a caminhada denunciar o que as empresas têm feito nas regiões florestais.
O que aconteceu em Mariana é triste. As pessoas, florestas e rios estão contaminados por
culpa deles e isso afeta a saúde dos brasileiros também”, disse a líder do movimento que
reunia integrantes dos movimentos, Mercedes Queiroz.
De acordo com a Polícia Militar, havia 3 mil pessoas na marcha. A organização estimou em
15 mil o número de participantes. O grupo fechou quatro das seis faixas da Esplanada dos
Ministérios enquanto marchava em direção ao Teatro Nacional. Por volta de 17h30, os
manifestantes começaram a se dispersar.
Pearl Jam
Nesta terça, a banda americana Pearl Jam anunciou que vai doar US$ 100 mil às pessoas
dos distritos afetados pela tragédia em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. "Nós
vamos doar $100k para ajudar as comunidades impactadas pela tragédia no Brasil", disse
o grupo no Twitter.
No dia 20, durante show da banda no Mineirão, em Belo Horizonte, o vocalista Eddie Vedder
disse que os responsáveis pelo desastre em Mariana, após o rompimento da Barragem de
Fundão, devem ser "duramente punidos e cada vez mais punidos".
O vocalista parou o show e discursou em português contra empresas que exploram o meio
ambiente. "Acidentes tiram vidas e destroem rios. E ainda assim eles conseguiram lucrar.
Esperamos que eles sejam punidos, duramente punidos e cada vez mais punidos. Para que

nunca esqueçam o triste desastre causado por eles", disse Vedder, sendo ovacionado pelo
público de 42 mil pessoas.
Nota rebaixada
Também nesta terça, a agência de classificação de risco Fitch colocou o rating da
mineradora Vale "BBB+" em observação negativa, refletindo a maior probabilidade de que
a empresa terá que dar apoio à sua subsidiária Samarco, que foi rebaixada para grau
especulativo, após o desastre ambiental provocado pelo rompimento de uma barragem de
rejeitos em Minas Gerais.
"Há um alto grau de incerteza em torno das várias implicações para o perfil de crédito da
Vale relacionadas à possibilidade de dar apoio à sua joint venture com a BHP Billiton caso
isso seja necessário", disse a agência em um comunicado. A observação negativa significa
que uma eventual redução de classificação pode ocorrer em um prazo de três a seis meses.
O consultor-geral da Vale, Clóvis Torres, disse na sexta-feira que a mineradora e a sua
sócia BHP Billiton poderão ser chamadas a pagar eventuais indenizações apenas se a
Samarco não tiver condições de arcar com todos os custos, destaca a Reuters.
Mas Torres ressaltou que a Samarco, dona da barragem rompida, "não é uma empresinha
qualquer, é uma empresa grande, ela tem recursos para pagar por eventuais danos que
tenham sido causados por suas operações".
Em artigo, Ministério da Fazenda diz estar alinhado a propostas da CNI
02/12/2015 – Fonte: G1
Um artigo da Secretaria de Política Econômica, divulgado nesta terça-feira (1) pelo
Ministério da Fazenda, afirma que a atuação da pasta está alinhada com o que propõe um
documento publicado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no mês de novembro
sobre apoio ao desenvolvimento econômico.
O documento, intitulado “Regulação e Desburocratização: propostas para a melhoria do
ambiente de negócios”, lista 94 propostas para impulsionar a economia brasileira. Entre
elas, estão a simplificação tributária, investimentos em infraestrutura, aumento das
exportações e estímulo à inovação.
Conforme o artigo da Secretaria de Política Econômica, “as propostas elencadas vão bem
além da desburocratização e constituem um conjunto de ações, muitas de caráter
estrutural, que podem favorecer o crescimento econômico no curto, médio e longo prazo.
(...) Grande parte das propostas aí apresentadas está alinhada com as ações efetuadas pelo
Ministério da Fazenda ao longo de 2015”.
O texto informa que o Ministério da Fazenda tem “perseguido uma série de ações estruturais
em prol do crescimento no curto e médio prazo. Essas ações visam a simplificação das
exigências feitas pelo setor público às empresas e empreendedores, inclusive em
infraestrutura.
Elas incluem novas formas de financiamento da economia brasileira, na medida em que se
alcança uma estabilidade fiscal que favoreça a queda dos juros, especialmente de longo
prazo”.
No artigo, a Secretaria de Política Econômica afirma ainda que o ministério considera a
reforma da Previdência Social “oportuna” e um “movimento que traz estabilidade fiscal e
tranquilidade para os trabalhadores e suas famílias, assim como para os empregadores e
empresários”.

Agência de risco coloca nota da Vale em 'observação negativa'
02/12/2015 – Fonte: G1
A agência de classificação de risco Fitch colocou nesta terça-feira (1º) o rating da
mineradora Vale "BBB+" em observação negativa, refletindo a maior probabilidade de que
a empresa terá que dar apoio à sua subsidiária Samarco, após o desastre ambiental
provocado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos em Minas Gerais.
Em um segundo comunicado, a Fitch informou que cortou a classificação da própria
Samarco em quatro degraus, de "BBB" para "BB-", retirando o grau de investimento da
mineradora, devido probabilidade de deterioração do perfil de crédito da companhia face à
ausência de geração de fluxo de caixa operacional, após paralisação de sua mina.
O rompimento da barragem de Fundão, dia 5 de novembro na unidade industrial de
Germano, entre os distritos de Mariana e Ouro Preto (cerca de 100 km de Belo Horizonte),
provocou uma onda de lama que devastou distritos próximos. O mais atingido foi Bento
Rodrigues. Há relatos de desaparecidos, e o número total de mortes ainda é desconhecido.
Com a mudança do vento nos últimos dias, os rejeitos da lama de Mariana, em Minas Gerais,
que antes seguiam para o Norte, agora vão em direção ao Sul, em direção às praias de
Aracruz, no Espírito Santo. As informações sobre a alteração são da mineradora Samarco,
cujos donos são a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton.

Cinquentinhas turbinam venda de motos
02/12/2015 – Fonte: Automotive Business
Alta no emplacamento de cinquentinhas (foto) torna Shineray a terceira maior fabricante
do País
Apesar do menor número de dias úteis, novembro teve 105,4 mil motos emplacadas,
volume 18,3% maior que o de outubro. O principal motivo dessa alta não foi a aproximação
do fim do ano nem a primeira parcela do 13º salário, mas o início em novembro da
obrigatoriedade de emplacamento em todo o País dos ciclomotores ou “cinquentinhas”.
Esses modelos com cilindrada inferior a 50 cc (cuja necessidade ou não de lacração era
definida pelos municípios) tiveram em novembro 22,1 mil unidades licenciadas, 155% a
mais do que em outubro.
Os números são da Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários.
Com a mudança, a Shineray saltou do quinto para o terceiro lugar em emplacamentos no
acumulado do ano, superando Suzuki e Dafra.
Na soma até outubro a Shineray tinha pouco menos de 11 mil unidades registradas, mas
esse número pulou para 17,8 mil com a soma dos registros em novembro. Dafra e Traxx,
outras duas que produzem ciclomotores, também tiveram alta expressiva e quase dobraram
seus emplacamentos em novembro na comparação com outubro.
Ainda como reflexo da mudança, a participação da Honda, que era de 80,6% até outubro,
caiu para 79,4% com os registros de novembro.
No acumulado do ano, o setor de duas rodas como um todo teve 1,14 milhão de unidades
licenciadas, total 12,3% menor que o mesmo período de 2014.
Caminhões têm retração maior: 46,3%
02/12/2015 – Fonte: Automotive Business

O mercado brasileiro de caminhões tem retração de 18% ante outubro. No acumulado de
11 meses, as 66,2 mil unidades vendidas aprofundam a queda no comparativo anual para
46,3%. Os dados do Renavam divulgados na terça-feira, 1º, pela associação dos
concessionários, a Fenabrave, demonstram que a retomada dos financiamentos pela linha
do BNDES Finame PSI, anunciada no início de novembro, não ajudou em nada a aquecer
os negócios no fim do ano.
“Esse anúncio mais atrapalhou do que ajudou. Existiam muitas negociações em andamento
que simplesmente pararam. Existem agora milhares de pedidos parados à espera de
aprovação no BNDES”, explica João Pimentel, diretor geral da Ford Caminhões.
No fim de outubro, o governo cancelou desembolsos da linha Finame-PSI, um mês antes
do que era normalmente esperado pelo mercado. Após pressões dos fabricantes em Brasília,
o financiamento foi retomado, mas os pedidos só foram aceitos até o dia 27 de novembro.

Contudo, como o BNDES pode demorar mais de um mês para analisar cada proposta,
muitos negócios ficaram represados, podem até ser concretizados este mês, mas isso
impactou negativamente no resultado de novembro.
ÔNIBUS
As vendas de ônibus também seguem em queda profunda em 2015, ainda que a amplitude
do tombo seja um pouco menor. De janeiro a novembro foram emplacadas 18,7 mil
unidades, o que significa retração de 35,9% em comparação com o mesmo intervalo de
2014.
Somente em novembro o número de ônibus vendidos somou 1,1 mil, em leve alta de 1,6%
sobre outubro, mais em baixa de quase 58% ante o mesmo mês do ano passado.
Delphi já fez 30 milhões de bicos injetores no Brasil
02/12/2015 – Fonte: Automotive Business

A Delphi comemora a produção de 30 milhões de bicos injetores em Piracicaba (SP) desde
1991, ano em que a companhia inaugurou a unidade no interior do Estado. Os sistemas de
injeção eletrônica, que começaram a equipar os carros nacionais na segunda metade dos
anos 1980, substituíram os carburadores dos automóveis no País durante a década
seguinte.
A planta de Piracicaba também produz coletores de admissão, galerias, bombas e módulos
de bomba de combustível, bobinas de ignição, válvulas de controle de aceleração, sensores
e atuadores.
Na cidade funciona também um centro tecnológico da Delphi que, além do desenvolvimento
de tecnologias e aplicações, está habilitado pelo Inmetro para certificação de veículos em
testes de emissões conforme normas europeias e do Mercosul. O centro é um dos 15 que a
empresa possui pelo mundo.
Toyota inaugura centro de distribuição no NE
02/12/2015 – Fonte: Automotive Business

A Toyota inaugurou um centro de distribuição de veículos próximo à área portuária de
Suape, em Cabo de Santo Agostinho (PE). O local recebeu R$ 2,4 milhões de investimento
inicial, tem área total de 23 mil metros quadrados e capacidade para receber cerca de 40
mil veículos por ano.

A unidade de Suape vai distribuir para os concessionários do Nordeste os veículos nacionais
Corolla e Etios, produzidos no interior de São Paulo, e Hilux e SW4, fabricados em Zárate,
Argentina.
O Nordeste responde hoje por cerca de 20% das vendas da Toyota no Brasil. De janeiro a
outubro foram mais de 30 mil unidades, atingindo 8,5% de participação neste mercado,
quase três pontos porcentuais a mais na comparação com o mesmo período de 2014.
A montadora tem outros centros de distribuição de veículos, um em Guaíba (RS) e um em
Vitória (ES). Há também uma instalação dedicada à distribuição de peças em Votorantim
(SP).
Bosch é processada por suposta participação em escândalo de emissões da
Volkswagen
02/12/2015 – Fonte: Reuters
A fornecedora de autopeças alemã Robert Bosch foi acusada de conspirar com a Volkswagen
para fraudar os padrões de emissões de diesel de ao menos 11 milhões de veículos ao redor
do mundo em uma ação coletiva movida no fim da segunda-feira.
A ação movida por um proprietário de veículo a diesel de Nova York na Corte Distrital em
Detroit, nos Estados Unidos, cita a Bosch - maior fornecedora de autopeças do mundo junto com a Volkswagen e seu ex-presidente-executivo Martin Winterkorn e seu presidente
nos EUA, Michael Horn.
"O esquema fraudulento da Volkswagen foi facilitado e encorajado pela Bosch, que criou o
software utilizado no dispositivo da Volkswagen", diz o processo de 56 páginas, que acusa
as partes de violarem leis civis de extorsão e de fraude do consumidor.
A Bosch fabricava componentes-chave do motor a diesel usado nos seis modelos da
Volkswagen e em um modelo da Audi que a montadora admitiu terem sido equipados para
fraudar os testes de emissões.
A investigação da Bosch está em seus primeiros estágios e não há indicação de que os
promotores norte-americanos tenham encontrado evidências de conduta ilegal da
companhia, pessoas familiarizadas com o assunto contaram à Reuters.
Uma porta-voz da Bosch nos EUA se recusou a fazer um comentário imediato sobre o
processo. A Bosch anteriormente já havia se recusado a comentar a investigação.
A Bosch ainda encara ações coletivas similares em Atlanta, Chicago, Cincinnati, Alabama e
em Alexandria, no Estado da Virginia.
ThyssenKrupp do Brasil foca em exportações com recuo do mercado interno
02/12/2015 – Fonte: Reuters
A unidade brasileira do conglomerado industrial alemão ThyssenKrupp continuará focada
em exportações no próximo ano, em um momento em que a economia do país caminha
para ter a mais longa recessão desde os anos 1930.
No Brasil, a empresa tem metade de seu faturamento advindo da produção de aço
semiacabado para exportação. No ano fiscal de 2015, que terminou em setembro, a receita
cresceu cerca de 8 por cento, metade do ritmo do ano anterior, a 9,9 bilhões de reais.

"Realmente, a situação não é tão maravilhosa na região (América do Sul) e principalmente
no Brasil quanto em anos anteriores", disse o presidente regional da ThyssenKrupp para
América do Sul, Michael Höllermann, à Reuters.
Segundo ele, a companhia, que tem cerca de 12 mil funcionários no Brasil, está conseguindo
manter o nível de emprego por meio mecanismos como redução de jornada em fábricas e
adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE) do governo federal, na esperança de
que a economia volte ao crescimento.
Além disso, a demanda por aço de alguns segmentos segue elevadas, como energia eólica,
afirmou o executivo.
"Não acho completamente impossível o Brasil reagir se ganhar um pouco de confiança. As
demandas de infraestrutura, mobilidade e energia existem... Temos que nos preparar para
essa retomada (da economia)", disse.
A economia brasileira encolheu mais do que o esperado no terceiro trimestre sobre os três
meses anteriores, com destaque para a fraqueza dos investimentos, sinal de que uma
recuperação ainda está longe. O PIB do Brasil recuou 1,7 por cento de julho a setembro
contra o período imediatamente anterior, no terceiro trimestre seguido de contração.
Höllermann evitou fazer projeções específicas para o desempenho da ThyssenKrupp no
Brasil no próximo ano, mas afirmou que a empresa por enquanto mantém a projeção de
investimentos de 2 bilhões de reais para os próximos cinco anos.
"Mantemos os investimentos, mas isso sempre tem relação com o mercado. Não vamos
investir em capacidade ociosa. Se por algum motivo o mercado (interno) não voltar, vamos
ter que ampliar o prazo (de desembolsos)", disse.
"O que está por trás desse investimento não são puros aumentos de capacidade produtiva",
acrescentou, citando implantação de tecnologias na área de componentes automotivos e
melhorias operacionais na Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), sua controlada.
Höllermann afirmou que a CSA, que reúne as atividades de produção de aço da
ThyssenKrupp no Brasil, teve no ano fiscal de 2015 seu primeiro equilíbrio financeiro, após
sucessivos prejuízos. O desempenho foi guiado pela desvalorização do real contra o dólar,
que tornou a fábrica mais competitiva, e por melhorias operacionais.
A usina que fica no Rio de Janeiro tem capacidade nominal para produzir 5 milhões de
toneladas de aço bruto por ano e está mantendo desde o ano passado ritmo de 4 milhões
de toneladas, disse o executivo. Segundo ele, o excesso de capacidade global na indústria
siderúgica tem impedido a CSA de elevar a produção.
O desempenho da CSA contrasta com o da maior produtora de aços planos do Brasil, a
Usiminas, que é focada no mercado interno e anunciou em outubro parada de produção de
aço em Cubatão (SP) e demissão de 4 mil funcionários.
A produção brasileira de placas do Brasil acumula crescimento de 16 por cento neste ano
até outubro, a 6,57 milhões de toneladas, principalmente pela retomada de alto-forno da
ArcelorMittal em julho de 2014.
A produção de placas da CSA é despachada para ser laminada nos Estados Unidos, mercado
que está atravessando um "momento bom" devido ao desempenho do setor automotivo
local, disse Höllermann.
Porém, o executivo afirmou que a concorrência nos EUA está muito forte por exportações
de países como a China.

SEM NEGOCIAÇÃO SOBRE CSA
Höllermann disse que a ThyssenKrupp não está envolvida "neste momento" em nenhuma
negociação para tentar retomar a venda da CSA. Ele comentou que a companhia ainda
considera que faz mais sentido a CSA ser incorporada por algum grupo que possa
desenvolver atividades de laminação.
"Todas as aciarias produzem de forma integrada. Uma empresa como uma ilha, fazendo
material intermediário, normalmente tem mercado muito pequeno. Esta planta vale mais
para alguém que tem a cadeia completa do aço. No médio a longo prazos alternativas
poderiam aparecer", disse Höllermann, sem dar mais detalhes.
Sobre a área de elevadores, responsável por 15 por cento do faturamento do grupo no
Brasil, ele afirmou que a empresa está ampliando exportações de sua fábrica em Guaíba
(RS) para outros países da América do Sul, com destaque para a Colômbia, diante da
lentidão do mercado de construção civil brasileiro.
Construção pesada demite 11,5 mil em 12 meses
02/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
O número de trabalhadores que atuam na construção pesada do Estado de São Paulo
diminuiu 9,57% nos últimos 12 meses encerrados em outubro. No total, 11,5 mil vagas
foram fechadas no período. Apenas em outubro, foram 1.290 postos.
Hoje, o setor emprega 108.454 pessoas. O número é o mais baixo registrado desde abril
de 2012, quando alcançou 107.142, de acordo com dados do Sinicesp (sindicato do setor).
A falta de pagamentos, que deveriam ser feitos pelo governo do Estado, e a diminuição no
número de obras em estradas são apontados pela entidade como os principais responsáveis
pelo recuo no mercado de trabalho.
Os atrasos nas remunerações chegam a R$ 100 milhões, segundo o Sinicesp. Parte desse
valor deveria ter sido paga há 40 dias e outra parte há uma semana.
"O Estado também reduziu o cronograma das obras para poder fazer os pagamentos, já
que a arrecadação diminuiu", diz Carlos Alberto Laurito, do sindicato.
Do faturamento das 193 empresas associadas à entidade, 80% vêm de obras realizadas
em rodovias.
O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão do Estado, informou que 69 obras
rodoviárias estão em andamento, com investimento de R$ 3,3 bilhões, e que os pagamentos
deverão ser realizados nesta quarta (2).
Em novembro, o governo anunciou que o programa de concessão de estradas será ampliado
em 30%.
Artigo: Risco
02/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
Talvez nunca tenha sido mais importante introjetar uma verdade intransponível: as
condições sociais e econômicas em que viveremos amanhã serão as que estamos
construindo hoje.
Mais do que nunca, o nosso futuro está contido na nossa capacidade de manobrar o
presente. As perspectivas não são nada animadoras porque salta aos olhos a perda de
protagonismo da presidente.

É cada vez mais evidente que as dificuldades econômicas de hoje foram gestadas há três
anos, em 2012.
Depois de uma excelente administração em 2011, o governo reagiu à ameaça da queda do
PIB mundial, com um exagerado ativismo voluntarista bem-intencionado, mas que insistiu
em ignorar a nossa realidade.
Um intervencionismo sem sólido fundamento e conhecimento em vários setores:
eletricidade, portos, ferrovias etc.; a redução arbitrária da taxa de juros real; a fixação de
taxas de retorno irrealistas nas concessões de infraestrutura na busca da "modicidade
tarifária" e o controle da taxa de câmbio e dos preços administrados para esconder a
inflação, resultaram no oposto do que se desejava.
Assustaram os investidores, inibiram a produção industrial e reduziram o crescimento.
Deixaram uma inflação "reprimida" e um substancial deficit fiscal, que se está tentando
corrigir em 2015.
O que aconteceu ao Brasil no triênio 2013-15? O crescimento do PIB foi nulo, contra um
crescimento da economia mundial de quase 10% no mesmo período!
O resultado é muito ruim mesmo quando comparamos com nossos parceiros latinoamericanos cujas condições são mais parecidas com as nossas: Argentina, 3,4%; Chile,
9%; Colômbia, 12%; México, 6% e Peru, 11%.
Ao longo desse período um processo destrutivo auto alimentado –dificuldade econômica
que cria problema político, que piora a dificuldade econômica...– levou ao paroxismo a
disfuncionalidade da nossa organização política.
Hoje a "base" do Executivo na Câmara é constituída por dez Partidos, que somam 324
deputados. Pois bem. Nem os partidos têm fidelidade ao governo nem os seus membros
lhes têm a menor fidelidade.
Isso se mediu na aceitação do correto veto de Dilma ao aumento salarial do Poder Judiciário,
cuja rejeição seria um completo desastre fiscal.
Dos 324 deputados da "base potencial", o Executivo pode contar, apenas, com cerca de
120/ 140, dependendo da natureza do projeto. A recente reforma ministerial não parece
ter superado o problema.
No fim do dia, essa desintegração política atrasou a aprovação do projeto que estabelece o
novo deficit primário, o que pôs em grave risco o mandato da presidente.
(Antonio Delfim Netto- ex- ministro da fazenda do Governo Médici).
País foi da recessão à depressão, afirma Goldman Sachs
02/12/2015 – Fonte: EM.com
Em relatório divulgado nesta terça-feira, 1, o banco de investimento americano Goldman
Sachs traçou para o Brasil um cenário que ele mesmo qualificou como "sombrio", dada a
profundidade e a rapidez da deterioração econômica que se instalou no País.
"O ano que começou com uma recessão e a necessidade de ajustes, graças ao acúmulo de
grandes desequilíbrios macroeconômicos, agora se transforma em uma franca depressão
econômica", escreveu, logo no texto de abertura, Alberto Ramos, diretor do Grupo de
Pesquisas Econômicas para América Latina do Goldman Sachs.
Segundo o relatório, a depressão da economia está bem caracterizada na forte retração do

consumo interno. Seis dos últimos oito trimestres registraram forte contração da demanda
e a tendência, projeta Ramos, é que essa retração ocorra não apenas no último trimestre
deste ano, mas também entre pelo próximo ano.
O relatório, intitulado "Brasil: evoluindo de uma profunda recessão para uma depressão
econômica", destaca que o resultado para o Produto Interno Bruto PIB) no terceiro trimestre
"surpreendeu negativamente" e contribuiu para a piora das expectativas.
O banco projeta uma queda de 3,6% para o PIB neste ano, acompanhada de uma forte
contração de 6% na demanda interna. Para 2016, a estimativa é que o PIB sofra nova
queda, de 2,3%.
Na avaliação de Ramos, a economia brasileira vai penar com uma conjunção de "fortes
ventos contrários", vindo de todas as direções.
A perspectiva, segundo Ramos, é que o brasileiro enfrente arrocho no crédito, inflação alta,
deterioração do mercado de trabalho, aumento de tarifas públicas e de impostos, o que
tende a elevar o endividamento das famílias.
Paralelamente, a expectativa é de estabilidade no preço internacional das (commodities)
matérias-primas e de fraca demanda externa, o que dificulta a retomada da economia
doméstica via aumento das exportações e deve elevar o nível de estoques nas empresas em especial nas indústrias.
Tudo isso acompanhado do aumento da incerteza política e uma generalizada falta de
confiança, tanto dos consumidores para ir às compras, quanto dos empresários em relação
ao desempenho de seus negócios. As informações são do jornal.
Exportação ajuda PIB até 2017, porém retomada só vem com investimentos
02/12/2015 – Fonte: Instituto Aço Brasil
Impulsionadas pelo câmbio e pela gradual retomada da demanda externa, as exportações
irão minimizar os efeitos negativos sobre o Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro nos
próximos dois anos.
Conforme divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as
vendas externas já expandiram 4% no terceiro trimestre deste ano, em relação a igual
trimestre de 2014.
Este foi um dos únicos desempenhos positivos do PIB do terceiro trimestre que registrou
queda de 1,7% ante o segundo trimestre, e recuou 4,5% em relação ao mesmo período de
2014, as maiores retrações do indicador desde 1996, início da série.
Apesar da expansão das vendas externas, um crescimento mais robusto da economia só
virá do aumento da participação dos investimentos produtivos que, atualmente,
representam apenas 20,9% do PIB, bem menor do que o peso do consumo das famílias
(62,4%).
"No nosso cenário oficial, a retomada dos investimentos viria apenas em 2017. Contudo,
após a divulgação do PIB do terceiro trimestre, do ambiente político conturbado e da queda
da confiança, está difícil materializar expectativas. O cenário para a retomada dos
investimentos é dramática", afirma a economista Alessandra Ribeiro, da Tendências
Consultoria.
O consumo das famílias e a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) - investimentos - foram
os principais fatores que derrubaram o PIB, registrando recuos de 4,5% e de 15%,
respectivamente, em relação ao terceiro trimestre de 2014. Nas previsões da Tendências,

a FBCF deve retrair 15% em 2015 e 9% em 2016. "A desaceleração da queda dos
investimentos em 2016 se dará por conta da base ruim de comparação neste ano", afirma
Ribeiro, acrescentando que os desdobramentos da Operação Lava Jato continuaram a
influenciar negativamente nos investimentos.
Já a expectativa para o consumo das famílias é de recuo de 2,8%, em 2015, e de 2,1%,
em 2016. "O consumo das famílias é 62% do PIB. Portanto, quando ele cai, tem fortes
impactos no indicador", comenta a economista.
As exportações, contudo, devem fechar 2015 com expansão de 5,9% e, no próximo ano,
registrar crescimento de 8,3%. "As vendas externas irão registrar uma trajetória mais
sustentável do que os outros componentes do PIB", diz.
"Apesar disso, as exportações têm uma baixa participação no indicador econômico [11,2%]
e, portanto, não consegue levantar o PIB. A retomada do crescimento virá mesmo com
força com o aumento da participação dos investimentos na economia", complementa a
especialista.
A previsão da consultoria para as importações é de queda de 10,7% neste ano, e de
retração de 4% em 2016.
Com isso, o PIB brasileiro deve retrair 3,2% em 2015 e 2% em 2016, marcando dois anos
consecutivos de quadro recessivo na economia.
Consumo das famílias
Luiz Alberto Machado, do Conselho Federal de Economia (Cofecon), diz que a participação
do consumo das famílias no PIB não era tão grande até o início dos anos 2000, momento
em que registrou uma expansão histórica.
"Com a crise, é importante que o consumidor tenha uma postura conservadora, para que
não tenhamos uma expansão da economia baseada em endividamento. Espero que esse
momento econômico, apesar de ruim, possa reduzir o peso do consumo no PIB", afirma o
economista.
O relatório do IBGE mostrou ainda que a taxa de investimento de 18,1% no terceiro
trimestre deste ano foi a menor registrada para terceiros trimestres desde 2006. Àquela
época, a taxa de investimento estava em 17,5%.
O instituto informou também que os serviços de engenharia, transportes e as viagens dos
brasileiros ao exterior registraram queda no terceiro trimestre de 2015 ante igual período
de 2014, contribuindo para o recuo de 20,0% nas importações de bens e serviços nesta
comparação.
CNI: capacidade instalada fica em 77,7%
02/12/2015 – Fonte: Instituto Aço Brasil
A utilização da capacidade instalada (UCI) na indústria de transformação avançou 0,1 ponto
percentual (p.p.) em outubro contra o mês anterior, para 77,7%, na série livre de influência
sazonais. Na comparação anual, entretanto, o indicador recuou 3,4 p.p.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que divulgou nesta terça-feira
(1º) os Indicadores Industriais, a UCI em outubro ficou abaixo do registrado no ano
passado, quando o nível de utilização estava em 81%. No acumulado de janeiro a outubro,
a queda é menos intensa, um recuo de 2,1 pontos na mesma base de comparação.

Os únicos setores que registraram aumento em uso de capacidade em outubro foram
bebidas, impressão e reprodução e alimentos.
Já os setores de veículos automotores (-10,8 p.p.), borracha e plástico (-9,3 p.p.) e
máquinas e equipamentos (-5,4 p.p.) tiveram as maiores quedas na comparação com o
nível de outubro do ano passado.
"Os indicadores de outubro mostram a continuidade do processo de retração econômica
que a indústria passa. Os dados de mercado de trabalho, especialmente horas trabalhadas
e o emprego na indústria são muito negativos. Pelo nono mês consecutivo, tivemos queda
de empregos e horas trabalhadas", disse o gerente executivo de Política Econômica da CNI,
Flávio Castelo Branco.
O indicador de horas trabalhadas na produção recuou 0,7% na passagem de setembro para
outubro.
Na comparação anual, a queda foi de 12,8%. Já o emprego na indústria nacional caiu 0,9%
em outubro contra o mês anterior e recuou 7,7% ante outubro de 2014.
Para Castelo Branco, a redução das horas trabalhadas apurada nos indicadores da entidade
é "significativamente maior que a enfrentada na crise econômica de 2008 e 2009". Em nota
divulgada à imprensa, o representante citou o recuo do nível de emprego, desde o início do
ano como um dos fatores que torna mais difícil a recuperação da indústria.
Faturamento
Ele destacou que, embora o faturamento do setor tenha avançado em setembro, voltou a
cair no mês seguinte. "A melhoria que nós tínhamos observado em setembro, com um
pequeno aumento do faturamento, não se sustentou, nós tivemos uma queda forte no
faturamento de 4% em outubro, mais que compensando as duas pequenas altas dos meses
anteriores", observou.
O gerente executivo da CNI fez referência ao recuo no faturamento real, na série livre de
influências sazonais. Na leitura não dessazonalizada, a queda é mais intensa, com perda de
15,3% na comparação com igual mês de ano passado. No acumulado até outubro, o
faturamento está 7,8% menor frente ao mesmo período de 2014.
Cobre opera em baixa diante do fortalecimento do dólar
02/12/2015 – Fonte: Exame

Os contratos futuros de cobre operam em baixa, pressionados pelo avanço do dólar ante
algumas moedas principais, como o euro, o iene e a libra. Como são denominados na
moeda norte-americana, quando ela se valoriza os contratos se tornam mais caros para
quem opera com outras divisas.
Às 9h40 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal Exchange (LME)
caía 0,9%, para US$ 4.592 por tonelada. Na Comex, o cobre para março recuava 0,17%,
para US$ 2,0680 por libra-peso.

De todo modo, alguns analistas destacam que o valor do metal industrial deverá aumentar
em 2016.
"O mercado global de cobre vai ficar mais apertado no próximo ano, o que significa que o
preço deverá subir de acordo", comentaram analistas do Commerzbank em nota a clientes.
Micro e pequenas empresas terão dificuldade para pagar 13º
02/12/2015 – Fonte: Exame

não terão recursos para pagar o 13º salário de seus funcionários. E das que têm
empregados registrados, 12% recorrerão a um empréstimo bancário para pagar total ou
parcialmente o benefício. É o que aponta o relatório 13º salário em 2015, divulgado pelo
Sebrae a partir de entrevistas realizadas em outubro.
Entre as empresas de pequeno porte, 95% pagarão o benefício em dia. No entanto, os
donos de pequenos negócios que pretendem contrair empréstimo bancário para saldar o
13º correm outro risco: cair nos 16% de empreendedores que têm seus pedidos de crédito
negados pelas instituições financeiras.
Falta de linhas de crédito com o perfil do negócio (21% dos casos) e de garantias reais ao
empréstimo (11%) são citados entre os principais motivos para o empréstimo negado.
A mesma pesquisa indica que a maioria dos empréstimos solicitados visa obter capital de
giro (58%), comprar mercadorias (31%) e máquinas e equipamentos (30%). Ou seja, a
maioria pede crédito para manter o seu negócio. Apenas 5% usam o montante para
reforma/ampliação e 4%, para capacitação e treinamento de pessoal.
Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a dificuldade de crédito para a micro
e pequena empresa poderia ser minimizada com a liberação do dinheiro do depósito
compulsório para capital de giro. A proposta foi apresentada por ele ao Ministério da
Fazenda, no início do ano, mas ainda não saiu do papel.
“Estamos lutando com o Ministério da Fazenda para liberar 20% desse recurso, que fica
congelado no Banco Central, e assim dar um pouco de oxigênio para essas empresas
passarem o final do ano e pagarem o 13º salário. A medida injetaria R$ 40 bilhões na nossa
economia”, afirma.
Para completar, um terço dos pequenos negócios no Brasil não possui relacionamento de
pessoa jurídica com instituição financeira, e acabam se financiando de formas alternativas:
67% pagam fornecedores a prazo e 46% usam cheque pré-datado – os números mostram
que muitos empresários usam ambos os recursos, bem como alternativas pouco
recomendadas por especialistas, inclusive cheque especial e cartão de crédito empresarial.
Para 65% dos entrevistados, reduzir juros e burocracia facilitaria a aquisição de
empréstimos e financiamentos.
A queda do faturamento dos pequenos negócios pode ser uma influência direta na
dificuldade de quitação do 13º dos funcionários. Embora esteja em ascensão em relação ao

primeiro semestre, o faturamento dos pequenos negócios caiu 11% em relação ao mesmo
mês, em 2014.
A expectativa, até considerando a média do ano passado, é que o fim de ano traga melhora
no faturamento dos pequenos negócios, especialmente o comércio, setor mais afetado pela
queda de faturamento neste ano: 50,3% dos estabelecimentos faturaram menos em
setembro do que em agosto.
Resultado do PIB mostra que governo age na contramão do ajuste, diz Fiesp
02/12/2015 – Fonte: Exame
O resultado do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado hoje (1º), mostra
que o governo está agindo na contramão do ajuste econômico. A avaliação é da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), divulgada em nota.
“Mais uma vez reafirmamos que o governo deve acertar suas contas, cortando gastos e
melhorando a gestão. O governo tem que ser capaz de fazer mais, com muito menos. No
entanto, o que os dados do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] mostram
é que o governo age na contramão, pois a única rubrica que se expandiu no terceiro
trimestre de 2015 foi justamente o consumo do governo”.
O PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou o terceiro trimestre do
ano com queda de 1,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Os dados das
Contas Nacionais foram divulgados hoje pelo IBGE e indicam a maior retração do PIB em
terceiros trimestres, desde o início da série histórica em 1996.
Houve recuo na agropecuária (-2,4%), na indústria (-1,3%) e nos serviços (-1%). O
consumo das famílias caiu 1,5%. Já o consumo do governo teve variação positiva, cresceu
0,3% em relação ao trimestre anterior.
Para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP),
o resultado deverá impactar no mercado da construção. O setor registrou retração de 6%
em relação ao trimestre anterior. O sindicato avalia que a crise política está prejudicando a
economia do país e precisa ser interrompida.
“A gravidade da recessão não permite que a crise política se prolongue indefinidamente.
Executivo e Legislativo precisam dar um encaminhamento para o reequilíbrio futuro das
contas públicas, que possibilite a diminuição das incertezas e a retomada dos
investimentos”, disse a entidade em nota.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP) ressaltou que o PIB é resultado de uma crise estrutural no país, mas que a
solução não passa pelo aumento da carga tributária.
“Reconhece-se que a crise é estrutural, mas até agora as ações concentraram-se em uma
inócua tentativa de se aumentar a carga tributária com a volta da CPMF, o que apenas
agravaria o quadro recessivo, retirando recursos das famílias e empresas e aumentando
ainda mais os preços”.

Montadoras têm dialogado e avaliado entrada no PPE
02/12/2015 – Fonte: Diário do Comércio
O ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto, afirmou ontem que acredita em uma
expansão expressiva do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), sustentada
especialmente pela indústria de transformação.
“Pela tradição de negociação e pelo perfil de sua mão de obra, este setor deverá puxar as
adesões ao programa ainda em 2015 e também em 2016”, disse a jornalistas na capital
gaúcha, onde apresentou um balanço do PPE a um grupo de empresários e sindicalistas.
De acordo com o ministro, o governo espera que, no ano que vem, a participação no PPE
seja superior à de 2015.
“A adesão vai ser maior, sim. Nós vamos expandir o programa, ao mesmo tempo em que
trabalhamos para que a economia brasileira inicie uma recuperação importante com
crescimento econômico”, falou, lembrando que o Ministério do Trabalho foi afetado pelo
decreto de contingenciamento anunciado anteontem pelo governo, mas que todos os
grandes
programas
operados
pela
pasta
estão
“rigorosamente”
mantidos.
Perguntado sobre o cenário especialmente delicado vivido pelo setor automotivo com a
queda da venda de veículos, Rossetto salientou que o PPE tem sido um grande instrumento
para diferentes montadoras, como a Ford e a Mercedes. Segundo ele, todas as grandes
montadoras com atuação no Brasil têm dialogado com o governo federal sobre o PPE. “Elas
estão
avaliando
sua
entrada
ou
não
no
programa”,
revelou.
Ele lembrou o caso da GM, que, por enquanto, tem recorrido a outro instrumento, o lay-off
(suspensão temporária de contratos) para evitar demissões. Ontem, 825 trabalhadores da
fábrica da GM em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ingressaram em layoff de cinco meses, o que ocasionou a suspensão do terceiro turno de produção.
“A GM tem nos procurado e são vários instrumentos que estão à disposição das empresas
utilizarem. Lay-off é um deles e PPE é outro. Estamos estimulando o PPE porque achamos
que tem uma qualidade melhor. Ele preserva o salário quase que integralmente do
funcionário, preserva todos os vínculos trabalhistas e contribuições previdenciárias. Mas
todos os instrumentos importantes”, falou.
FAT - O PPE é uma medida do governo federal que permite a redução da jornada de trabalho
dos funcionários em até 30%, com diminuição salarial no mesmo nível. Metade da perda
salarial, contudo, é compensada pelo governo, com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Os números apresentados por Rossetto em Porto Alegre foram os mesmos divulgados na
última sexta-feira em São Paulo. Até agora 37 empresas aderiram ao PPE, beneficiando um
total de 32.664 trabalhadores. Outros 43 pedidos estão em análise e, se aceitos,
beneficiarão mais 10.442 trabalhadores. Hoje, com o programa, o governo desembolsa, por
mês, R$ 96,516 milhões. Levando em consideração os pedidos em análise, os gastos
subiriam em R$ 25,280 milhões.
O ministro também voltou a dizer que, com a sanção do PPE, no último dia 19, pela
presidente Dilma Rousseff, o governo pretende ampliar a divulgação da medida para que
mais empresas conheçam as vantagens do instrumento. “Pelo caráter simplificado, ágil, ele
tem potencial para preservar um volume importante de empregos no País”, disse.
“Percebemos ainda uma ausência de informação sobre o programa.

Vale continua processando níquel em Onça Puma, diz diretora
02/12/2015 – Fonte: R7
A mineradora Vale mantém em operação a unidade de processamento de níquel de Onça
Puma, na Amazônia, objeto de decisão judicial que determinou a paralisação das atividades
de mineração, disse a diretora de metais básicos da empresa na noite de terça-feira.
Enquanto a unidade continua transformando minério em ferro-níquel, a Vale suspendeu as
operações a céu aberto na mina, de onde obtém os minérios de níquel, disse à Reuters a
diretora-executiva de Metais Básicos, Jennifer Maki, durante um evento anual da Vale em
Nova York.
Na sexta-feira, o Ministério Público Federal no Estado do Pará disse que a companhia não
cumpre há mais de um mês a decisão judicial, mas não especificou o que estaria sendo
desrespeitado.
Em resposta, a Vale, a maior produtora de níquel do mundo, disse que as atividades de
mineração de Onça Puma estão paralisadas desde 9 de outubro.
A decisão judicial de 8 de outubro de paralisar as atividades de mineração resultou de um
recurso impetrado pelo MPF no Pará em processo que acusa a mineradora de descumprir a
licença ambiental da mina e de contaminar o rio Cateté com metais pesados.
Não era de conhecimento de que a unidade de processamento ainda está operando.
Enquanto processamento de ferro-níquel não é uma atividade de mineração, não está claro
se o MPF estava se referindo à continuidade do funcionamento da unidade ao dizer Vale
está violando a ordem de judicial.

