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POR PREÇOS

Trabalhadores aprovam acordo para evitar demissões na Gerdau em Pinda
07/12/2015 – Fonte: G1

Os trabalhadores da Gerdau, fabricante de laminados de aço, aprovaram nesta sexta-feira
(4) um novo acordo para evitar demissões na planta de Pindamonganhaba (SP). A empresa
considera que há um excedente de 300 operários, segundo o Sindicato dos Metalúgicos.
De acordo com a entidade foram dois meses de negociação. Os funcionários aceitaram não
ter reajuste no salário. Em contrapartida, terão um abono de R$ 6 mil, além de um ano de
estabilidade. A empresa também teria se comprometido a dar reajuste de acordo com a
inflação em 2016.
A unidade empresa 1,7 mil pessoas e 200 estão com os contratos de trabalho suspensos
'layoff'.
Empresa
A Gerdau confirmou, por meio de nota, o acordo com o sindicato. A empresa esclareceu
que diante do complexo cenário vivenciado pelo setor do aço, segue na busca de
alternativas que contemplem os interesses de nossos colaboradores e as possibilidades da
empresa.
Funcionários aprovam negociação do PPE para Ford em Taubaté, SP
07/12/2015 – Fonte: G1

Após a Ford informar ter excedente de 300 funcionários na unidade de Taubaté (SP), os
trabalhadores decidiram aprovar nesta sábado (5) a negociação do Programa de Proteção
ao Emprego (PPE) com a fábrica da cidade.
A decisão foi tomada durante assembleia na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. O
programa do governo federal, que prevê redução de salários e jornada em troca de
estabilidade no emprego, é um dos mecanismos usados pelas empresas para evitar as
demissões durante a crise econômica.
Segundo o sindicato, a empresa já havia manifestado interesse em negociar o PPE
anteriormente, mas ainda não informou a proposta sobre redução de jornada e salários ou
data para início do programa. Todos os detalhes devem começar a serem discutidos na
próxima segunda-feira (7). Após isso, a entidade levará a proposta para aprovação dos
trabalhadores.

"Não é a negociação que gostaríamos. Nós gostaríamos de discutir investimentos para a
planta na cidade. Mas é uma forma limpa de discutirmos que os empregos sejam
assegurados", afirmou a diretora do sindicato Cláudia Albertina. A empresa foi procurada e
confirmou que negociará com o sindicato para tratar do "excedentes de empregados
previsto para 2016".
Nesta quinta-feira (3), os metalúrgicos da unidade receberam uma carta falando sobre o
excedente na fábrica. A multinacional, que emprega cerca de 1,3 mil funcionários, produz
transmissões e motores Sigma 1.5, modelo utilizado no novo Ka Sedan e no New Fiesta.
PPE
Além da Ford, a unidade da Volkswagen, em Taubaté, e a Grammer, em Atibaia, também
aderiram ao PPE na região. As empresas apresentaram propostas para reduzir as jornadas
de trabalho em 20%, além de readequação de salários.
Em Taubaté, outras empresas do setor industrial têm sofrido reflexos da crise econômica.
Na unidade da LG na cidade, 453 funcionários foram demitidos nesta sexta-feira (4). A
unidade empregava cerca de 2 mil funcionários antes dos cortes.
A empresa diz que a medida tem como objetivo adequar a produção à demanda. De acordo
com a multinacional, a crise econômica provocou queda nas vendas do setor e atualmente
a empresa utiliza apenas 30% de sua capacidade produtiva.
Crise ganha ares de depressão econômica
07/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

As reações da Bolsa de Valores são sempre extremadas, mas ilustram bem como a análise
do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff pode exercer influências ambíguas
sobre a economia.
Na quinta-feira (3), primeiro dia de negócios após a acolhida do pedido na Câmara, o
Ibovespa subiu quase 5% durante a sessão, com operadores eufóricos com a possibilidade
de um novo governo.
Na sexta (4), a Bolsa chegou a recuar 3% no pior momento. O mercado parece ter
entendido que ainda há todo um caminho até o desfecho do processo – e, quanto mais
demorado for o trajeto, pior.
Muita gente vê chances de uma melhora na economia com a saída da presidente. Em
primeiro lugar, porque foi sob seu comando que o país caiu na recessão mais longa desde
o governo Collor – e a tentativa de mudar de rumo neste ano, com o ministro Joaquim Levy
e seu programa de ajuste fiscal, deu em quase nada até agora.
Em segundo lugar porque, tal como no time que perde um jogo após o outro na luta contra
o rebaixamento, a troca de treinador cria um “fato novo” que, pelo menos por um tempo,
pode trazer ânimo à equipe e, eventualmente, bons resultados.

Ocorre que, nessa analogia, ainda estamos na fase das derrotas seguidas – e não se sabe
até quando dura o técnico atual.
Retração ainda pior
Enquanto durar o processo, o mais provável é que empresários e consumidores esperem
para ver o que acontece antes de decidir se vale a pena investir ou tomar um empréstimo,
por exemplo.
O problema é que, conforme revelou o PIB do terceiro trimestre, divulgado na véspera da
acolhida do pedido de impeachment, a retração da economia é ainda pior do que se
imaginava – e o termo “recessão” passou a dar lugar a “depressão econômica” em algumas
análises.
Se até então o mercado esperava quedas seguidas do PIB até o fim de 2016, agora a
ameaça pode se estender a 2017. Não existe uma definição precisa para a depressão, mas
é comum chamar assim um período de pelo menos três anos de recessão, com inflação (ou
deflação) e desemprego elevados, escassez de crédito, baixa confiança, queda na produção
e nos investimentos e um grande número de falências.
Um processo de impeachment muito arrastado pode não ser determinante para levar a
economia a esse estado, mas certamente não ajuda a evitá-lo. “Medidas importantes para
corrigir o rumo das contas públicas tendem a ficar de lado, até porque o governo vai estar
mais preocupado em se defender”, diz Pedro Jucá Maciel, assessor de assuntos econômicos
do Senado.
Futuro
Enquanto alguns analistas internacionais falam até em “megatempestade” se Dilma cair, o
professor de Economia José Márcio Camargo, da PUC-Rio, crê numa “reversão positiva” de
expectativas no caso de um afastamento da presidente.
“Além de este governo ser percebido como pouco eficiente, o PMDB, do vice-presidente
Michel Temer, já lançou um programa que certamente será muito bem avaliado pelos
agentes econômicos”, diz Camargo, em referência às medidas liberalizantes do documento
“Ponte para o futuro”, apresentado em novembro.
“Mas a transição vai ser muito complicada. A discussão vai gerar um grande aumento de
incerteza, e uma certa paralisação no Congresso e na economia.”

Desfecho rápido é melhor para a economia, mas pode afetar ajuste fiscal
O governo trabalha para suspender o recesso de fim de ano no Congresso e, com isso,
definir logo o processo de impeachment. Independentemente do desfecho, a rapidez tende

a ser positiva para a economia, pois limita a fase das incertezas. Se Dilma ficar no cargo,
pode ganhar musculatura política para tocar projetos de seu interesse. Uma eventual queda
pode se reverter em aumento na confiança de empresários e consumidores.
Mas a celeridade também tem seus efeitos colaterais. A tendência é de que medidas que
fazem parte do pacote de ajuste fiscal sejam prejudicadas. Segundo o Valor Econômico,
sem o recesso, sete medidas provisórias (MPs) que venceriam em fevereiro ou março
passam a “caducar” já em janeiro, o que poderia causar um impacto negativo de R$ 21,8
bilhões no já combalido caixa federal.
“Já havia adiamento de investimentos, de decisões de consumo. A recessão para o ano que
vem já está contratada. Uma demora na definição do impeachment apenas prolonga isso.”
(Thais Marzola Zara, economista-chefe da Rosenberg Associados).
“Boa parte do empresariado e a maioria do mercado veem com bons olhos a saída da
presidente. Por outro lado, a instabilidade que o processo traz é grande, e não sabemos
quanto vai durar. (Thiago Biscuola, economista da RC Consultores).
“Independentemente se Dilma fica ou sai, a abertura do processo indica que essa história
tem data para acabar. E aí termina esse chove-não-molha que já dura um tempão.”
(Roberto Luis Troster consultor).
A discussão vai gerar um grande aumento de incerteza, e uma certa paralisação no
Congresso e na economia. Uma vez resolvido, se for na direção de aprovar o impeachment,
acho que haverá uma reação positiva. (José Márcio Camargo, professor de Economia da
PUC-Rio).
Fruet: “Chegamos ao limite no transporte coletivo em Curitiba”
07/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O prefeito Gustavo Fruet (PDT) é um sujeito diferente quando se põe na frente de um
gravador. Antes e depois de uma entrevista, está em seu modo normal, descontraído. Ao
fim da conversa com os repórteres, depois de falar por uma hora e meia sobre crise, brinca
que vai fazer “o que sempre faz ao meio-dia“ e finge que vai pegar uma garrafa de conhaque
escondida no armário de seu gabinete. Claro, não há nada.
Antes de desligar o microfone, o tom é outro. É o tom de quem precisa explicar
minuciosamente porque as coisas andam mais lentamente do que ele gostaria. Diz que é o
pior momento para ser prefeito em 50 anos. Sobre o transporte coletivo, diz que a cidade
ficou sem escolha: as empresas que atuam na cidade, independente do resto, são as únicas
que há.
Veja o resultado da entrevista, feita no último dia 28. Uma crítica que a sua gestão enfrenta
é de não tomar medidas mais drásticas para resolver o impasse do transporte coletivo.
Só confronto, só medida drástica. Pela primeira vez estamos aplicando os indicadores de
qualidade, que nunca foram aplicados. Contamos semana passada R$ 7 milhões. Ameaça

de demissão de 2 mil trabalhadores. E como que não é medida drástica? Todo dia. Nós
abrimos informações. Nunca foi feito. Mas o que teve de diferente? Primeiro, hoje tem uma
decisão do Tribunal de Contas que antes não tinha. E o que o Tribunal define? Algumas
questões já aplicamos, mas outras têm um custo. É uma engenharia que não é simples,
não.
Estamos tentando recompor o sistema. Conversa franca e aberta com as empresas. Daí não
é 8 ou 80. Acho que nunca briguei tanto na minha vida. Sempre deixei claro, e reafirmei:
fizeram demagogia com o IPTU e com o lixo de Curitiba, não reajustaram a planta genérica
durante 10 anos.
É um crime com a cidade. E sempre disse que a tarifa virou um símbolo eleitoral. Em todo
ano eleitoral não se fazia o reajuste necessário e não se fez de acordo com o contrato em
2012. Isso tem consequência e os valores são muito expressivos.
Então, a gente está procurando desde o primeiro dia evitar que o sistema entre em colapso.
Desde o primeiro dia, tentar recompor o financiamento. Curitiba tem o sistema mais caro
do Brasil.
Quem usa o sistema quer uma melhora. Mas hoje nós chegamos no limite da capacidade
do transporte. Então quando falo no eixo norte-sul, ele tem uma capacidade e vai chegar a
20, 23 mil usuários/hora. Então, quando a gente fala em metrô, é porque Curitiba,
principalmente no eixo sul precisa urgentemente de um sistema que possa chegar a 30, 35
mil usuários/hora.
O metrô parou por decisão do TC e o governo federal disse que não vai atualizar a parte
dele pela inflação. Tem como começar a obra mesmo assim já no ano que vem?
Sim. Acho que esse ano ainda a gente vai estar com o edital pronto. Agora, só vou lançar
o edital se a gente tiver a segurança dos recursos. Por incrível que pareça, a crise agora
ajuda.
Um projeto desses vai chegar no auge no terceiro ou quarto ano, o Brasil vai precisar de
investimentos. Se, num cenário realista, vamos dizer, ano que vem houver retração e em
2017 uma estabilização, o auge do investimento do metrô estará numa retomada da
economia.
A prefeitura vai assumir uma parcela maior de investimento?
Não, não. Isso não. Passa por empréstimo internacional, BNDES, tem seguro... Tem que
ser, isso é uma operação financeira.
O atual contrato com as empresas de transporte é bom para a cidade?
Vamos dizer que vai terminar essa licitação, vai se abrir uma nova licitação, quem vai
entrar? Quem são os atores? Em cada grande cidade brasileira temos grupos que, ao longo
do tempo, se dedicaram a isso, não se criou alternativa.
Então quando falo do metrô, os 20% de demanda da Região Sul, quando falo na Linha
Verde, é uma forma de buscar alternativas sem ter que enfrentar todas as consequências
previsíveis e imprevisíveis de uma mudança no modelo atual. Isso tem que ser passado
para a sociedade.
Temos que buscar novas opções, um novo modelo, um novo perfil de investimento, porque
senão vamos trocar sempre seis por meia dúzia.
Qual o seu entendimento sobre as gratuidades do sistema, que é um dos itens que o TC
pediu para tirar do cálculo da tarifa?
As que tem vamos manter. Agora, deixar claro que toda nova gratuidade tem de apontar
fonte.

Como diminuir custos do sistema?
Hoje o que mais impacta na tarifa é mão de obra. O que a gente propôs? Nos últimos cincos
anos, esse setor foi o setor que mais teve reajuste acima da inflação em Curitiba. É justo
para uma carga de seis horas, ok.
Mas isso vai para a tarifa técnica. Num momento de bonança, se estabeleceu o vale. Num
momento de crise, quando atrasa um, dois dias, com uma ou duas empresas, há ameaças
de se parar o sistema.
Vocês vão lembrar que no final da gestão passada, foi um dos presentes que eu recebi,
sancionaram uma lei proibindo que o motorista dos micro-ônibus cobrasse. Se a prefeitura
fosse contratar cobradores para esses micro-ônibus teria de chamar mais de 500
cobradores. Isso tem um custo.
Então a gente estabeleceu que no micro-ônibus só entra o cartão. A gente propôs no cartão
uma diferença no preço, porque o risco de roubo diminui muito e o controle financeiro chega
próximo da eficiência.
E o que nós propusemos, [ a partir disso]: à medida em que as pessoas vão evoluindo para
o cartão, e à medida que os cobradores vão deixando de ser cobradores, ou porque saem
do sistema, ou porque se tornam motoristas, não se contrata. Isso daria um ganho de
quase 20%.
Isso é um tema impossível hoje. Vira uma causa. O MP nos proibiu de oferecer a diferença
no cartão. A Justiça do Trabalho, o sindicato [Sindimoc] e a Câmara se posicionam contra...
Então é aquilo que falei, avançamos um passo e recuamos três.
Uma das maneiras de otimizar o sistema é fazer a integração temporal. Existe alguma
expectativa de fazer isso? Por que não foi feito mais rapidamente?
Por todas essas variáveis, porque tem custo e altera o contrato. Mas a ideia, se tudo
transcorrer bem, é começar no ano que vem.
O orçamento de 2016 é 6% maior, prevendo aumento de arrecadação e melhora da
economia nacional. Não é excesso de otimismo?
É realista. Ninguém trabalhava com uma queda de três pontos no PIB. Vivemos um ano de
retração. Isto gera imprevisibilidade e, além disso, no ano que vem o cenário estimado é
de uma retração próxima de 1,5%, o que é muito expressivo também.
É um cenário que tem variáveis. No orçamento, a gente trabalhou com indicadores oficiais.
Pedi para fechar ontem um levantamento da nossa receita. O IPTU teve um acréscimo de
quase 5%. Em valores reais, um pouco mais de R$ 17 milhões.
É acima do esperado?
É acima do esperado. ISS, a partir de outubro teve uma reação. A dívida ativa estamos
procurando controlar. Pontos negativos: o ITBI [imposto pago em transferência de
imóveis]. Mesmo com a alteração de alíquota, houve queda. Isso, evidente, em função do
mercado imobiliário.
Então pode até estar havendo venda, mas não está sendo feita a transferência nesse
momento. E o ICMS deve ter uma receita inferior em R$ 60 milhões em relação ao que
estava programado. IPVA vai ter um ganho, mais R$ 80 milhões. Fundo de Participação dos
Municípios é retrato direto da economia: menos R$ 14 milhões.
Então toda avaliação do orçamento foi pensando num cenário de retração. Era inimaginável
que a gente vivesse um momento de tamanha pressão. Estou vendo muitas prefeituras
com dificuldade de pagar salário e 13°. Houve um crescimento da folha de 47%, por
diferentes razões. Há leis, há carreiras com planos próprios e nós implantamos, também,
novos planos.

Planos de carreira da educação?
Principalmente da educação e da saúde. Só que num cenário de retração essa diferença
acaba sendo expressiva. Essa geração que assumiu as prefeituras pegou dois anos pelo
menos que são o pior momento dos últimos 50 anos. Os custos aumentaram 19%, mesmo
com a crise, e a receita caiu 12%.
E aí tem dois pontos que são sempre importantes de a gente lembrar. No caso do governo
do estado, são muito poucos convênios e estão em atraso. E o governo federal, que é o
grande parceiro em custeio na área social de Curitiba e em investimentos, este semestre
praticamente cortou tudo.
Quando assumi, há menos de três anos, a prefeitura pagava quase 30% de uma UPA. Hoje,
inverteu: paga 70%.
Toda vez que o governo federal atrasa um repasse, que seja um dia, de um recurso nos
hospitais contratualizados, que são nove, a pressão se estabelece aqui. E isso não estava
no planejamento.
Então, o que a gente fez esse ano e está trabalhando para fazer ano que vem? Primeiro:
equilíbrio fiscal. E, olha, quem assumir a prefeitura nos próximos anos, independente do
cenário de retração, vai ter que trabalhar com muito rigor. Eu escuto assim “um pouco de
vontade de político e carinho resolve”. Só que tudo tem custo.
A gestão vai conseguir chegar às 16 mil vagas novas em creches que haviam sido
prometidas?
A meta superior é 15 mil. É que quando a gente fala em vaga, a gente associa com CMEI
[creche] novo – e isso é uma coisa que, pra mim, é uma batalha perdida de comunicação.
E a abertura de turmas é às vezes na própria unidade, e é o que estamos fazendo – e isso
é mais barato e eficiente. Só que o que é que marca? É o CMEI, é a inauguração, é a placa.
Chega o ano que vem, há 15 mil vagas, o que é que vai acontecer? E aqui é até a
oportunidade para deixar registrado: talvez a gente tenha que adiar, e já comuniquei isso
em público nos eventos que estou participando, a abertura de algumas unidades. Porque é
preciso garantir a manutenção.
Não adianta abrir novos equipamentos se não tiver a garantia de receita para pagar o
salário.
Esse adiamento tem a ver com o contingenciamento do governo federal?
Sim, brutal. Porque tem obras do governo federal que nós estamos assumindo. Não só
obras do governo federal. Dou um exemplo: ponte estaiada. Mais de R$ 100 milhões.
Estávamos devendo R$ 5 milhões de um aditivo e mais R$ 5 milhões estão sendo solicitados
de um novo aditivo para concluir o pagamento da obra.
Bom, esse dinheiro era pra vir dos R$ 16 milhões que faltam do estado pagar na famosa
discussão do tripartite [acordo para construção do estádio da Copa do Mundo].
Esse recurso não veio e o convênio terminou. Então nós pagamos com recurso próprio R$
5,1 milhões para a construtora. E a prefeitura não tem fontes secretas de recurso ou gera
receita.
Nós não temos banco, não temos agência, não temos Sanepar, não temos Copel... Mesmo
que eu quisesse, nós não temos como fazer pedalada fiscal aqui.
Como está a relação com o governador. Falta vontade política do governo do estado para
com Curitiba?

Daqui a pouco começam a dizer que Curitiba é rica, não precisa [de investimento] Como
não? Estamos falando de uma região que é responsável por mais de 30% da receita do
estado. E onde mora quase um terço da população do Paraná? Como não precisa?
Até tenho dito: então tá bom. Não quer investir em Curitiba, invista na Santa Casa de
Colombo. Invista numa estrutura forte de saúde na Fazenda Rio Grande, invista numa
estrutura forte de transporte metropolitano.
Então tem que ter o diálogo com o governo. Nós temos hoje uma obra, que é um
empréstimo, que tinha que ter sido feita em 2012, que é da Rua Raul Pompeia, no
Fazendinha.
É um recurso de quase R$ 8 milhões, emprestados via Paranácidade. Lançamos agora edital
num valor próximo de R$ 8 milhões da Agamenon Magalhães, que é a continuação de uma
trincheira, aqui na Linha Verde Norte. Só.
Bom, e a prefeitura vai pagar. Teve empréstimo no laboratório municipal, nós realizamos
boa parte da obra, colocamos em funcionamento, R$ 12 milhões, R$ 6 milhões emprestados
pelo governo do estado. Só. E daí tem convênios Copa (R$ 16 milhões), assistência
farmacêutica. E há três unidades de saúde. Isso é o investimento do estado na capital?
Pode dizer, não, mas tem o dinheiro do IPVA. Esses R$ 85 milhões absorvem 1.000
servidores contratados.
O Plano Diretor reforçou instrumentos como o IPTU progressivo e criou outros, como a cota
de interesse de moradia social. Mas quando esses instrumentos serão colocados realmente
em prática?
Logo que a gente abriu o plano diretor, mais de 800 entidades se inscreveram e aprendi
que o terceiro setor está muito organizado e, na sua maioria, muito participativo. Quanto
mais gente envolvida, a chance de erro é menor.
Agora, quanto mais gente envolvida, o tempo é maior. Os primeiros planos diretores foram
feitos sob a autoria dos chamados técnicos. A gente cai numa dicotomia muito simples.
Técnico e político. Como se tudo que fosse técnico está correto e tudo o que fosse político
está errado.
Quando a gente fala em setor imobiliário, todos têm algum tipo de interesse, mas é óbvio
isso em uma democracia.
Todos fazem lobby, a favor ou contra, defendendo interesses. Como a gente compõe isso?
Abrindo. Então foram criados mecanismos para que haja clareza com relação a critérios.
A estratégia de comunicação da prefeitura no Facebook agrada muita gente, mas já foi
questionada por ser “frívola”. Como o sr. vê isso?
Se a gente for reproduzir o mesmo padrão formal que tem a linguagem hoje da página
oficial da prefeitura, numa realidade que muda muito, com uma nova geração, a gente vai
continuar falando com os mesmos. E qual foi a sacada deles?
Foram criativos, conseguiram alcançar um público que a mídia tradicional não atinge. E
fazem isso com alegria. Às vezes criam problema pra mim. Mas acho que é o preço da
inovação.

Montadoras já demitiram 13,3 mil até novembro
07/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

Mesmo com as medidas adotadas ao longo do ano, como lay-off (suspensão temporária de
contratos), férias coletivas e mais recentemente o Programa de Proteção ao Emprego (PPE),
as montadoras demitiram este ano, até novembro, 13,3 mil funcionários. É o maior número
de dispensas desde 1998 quando, às vésperas da grande desvalorização do real, o setor
cortou 22,2 mil postos.
Além das demissões, o setor tem atualmente 46 mil trabalhadores com alguma restrição
em suas atividades. Cerca de 40 mil deles participam ou aguardam aprovação para entrar
no PPE – que reduz jornada e salários em troca de estabilidade no emprego – e 6 mil estão
em férias coletivas ou lay-off.
Nos últimos dois anos, foram fechadas 25,7 mil vagas nas montadoras de veículos e
máquinas agrícolas, cuja mão de obra é especializada e os salários costumam ser acima da
média de outras indústrias. O número equivale a 80% dos empregos gerados entre 2010 e
2013, anos de produção recorde, com volumes que variaram de 3,3 milhões a 3,7 milhões
de unidades.
Neste ano, até o mês passado, foram produzidos 2,287 milhões de veículos, 22,3% a menos
que em igual período de 2014. Só em novembro, a produção teve queda de 14,2% em
relação a outubro e de 33,5% ante igual mês do ano passado.
Foram 176 mil unidades, o menor volume para o mês em 12 anos. A Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) prevê encerrar o ano com produção de
2,4 milhões de veículos, voltando assim aos níveis de 2006.
As vendas caíram 25,2% nos 11 meses do ano, para 2,34 milhões de unidades e deve
fechar 2015 com 2,54 milhões de unidades, 27,4% a menos que em 2014. Os estoques
diminuíram um pouco em relação a outubro, mas seguem elevados, com 322,2 mil veículos
nos pátios das fábricas e revendas, o equivalente a 50 dias de vendas.
O presidente da Anfavea, Luiz Moan, acredita que 2016 também “não será um ano fácil”,
mas aposta numa estabilidade das vendas, com base na média diária do último trimestre
deste ano. Uma melhora mais significativa do mercado só é esperada para os últimos três
meses do próximo ano.
Impedimento
Moan voltou a afirmar que “a questão política está corroendo a economia brasileira” e diz
que o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff traz desvantagem forte
para a economia brasileira. “É mais um fato que pode trazer mais prejuízo à economia”,
avalia o executivo.
Ele espera que a questão política deixe de impedir a aprovação de medidas necessárias
para o desenvolvimento da economia, como o ajuste fiscal.

“O Brasil é maior do que essa crise que passamos. Prova disso é que nenhum centavo dos
investimentos previstos, de R$ R$ 85 bilhões de 2012 a 2018, foi cortado”, afirma Moan.
“Sabemos que o mercado vai voltar e na hora que isso ocorrer estaremos prontos para a
retomada”.
O único dado positivo registrado pelo setor neste ano é o crescimento das exportações, de
18,9% no ano, para 369,4 mil unidades.
Ford
Cortes de pessoal ainda podem ocorrer. A Ford informou ontem que negocia com o Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté “para tratar do excedente de empregados previsto para 2016”.
Segundo a entidade, a empresa alega ter 300 excedentes, de um total de 1,4 mil
trabalhadores em razão da queda da demanda automotiva.
Exportações de veículos devem superar projeção
07/12/2015 – Fonte: Automotive Business

Enquanto vendas e produção de veículos seguem contraídas, as exportações evoluem e
devem superar as expectativas para 2015. Dados divulgados pela Anfavea, associação que
reúne as montadoras, na sexta-feira, 4, mostram que o número de carros brasileiros
vendido em outros mercados aumentou 18,9% de janeiro e novembro deste ano na
comparação com igual período de 2014, para 369,4 mil unidades.
Em novembro foram embarcados 39,7 mil carros para abastecer outros mercados, volume
8,4% superior ao de outubro e 40,3% maior do que o do mesmo mês de 2014. Com isso,
o resultado das exportações em 2015 tende a superar a expectativa traçada pela Anfavea
no último mês de agosto. Na ocasião, a entidade projetou aumento de 12,2% para o ano,
com a entrega de 375 mil veículos a outros mercados.
Luiz Moan, presidente da Anfavea, explica que a alta foi puxada pelos novos acordos
comerciais estabelecidos entre o Brasil e outros países. Além disso, parcerias antigas foram
renegociadas recentemente.
“Aumentamos em 6% as nossas vendas para a Argentina este ano e em 70% os negócios
com o México”, calcula o executivo. Segundo ele, a alta foi de 73% nas entregas de carros
brasileiros para o Peru e de 74% para o Chile. “Seguimos trabalhando com o governo em
novos acordos de comércio. O objetivo é ajudar a aumentar o nosso volume de
exportações”, conta.
Embora os negócios tenham crescido em volume, o faturamento com vendas internacionais
caiu 10,1% em 2015 e chega em US$ 9,67 bilhões até novembro. Apenas no mês as receitas
com vendas externas somaram US$ 860,6 milhões, com redução de 1,1% na comparação
com outubro e de 6% sobre o resultado de um ano atrás.
Moan explica a diferença com a mudança no mix de produtos. Segundo ele, a exportação
de bens de consumo duráveis, como automóveis, responde mais rápido do que a de bens
de capital, como caminhões e máquinas agrícolas. Dessa forma, houve aumento nas vendas
de produtos mais baratos.

“A tendência é reduzir essa diferença nos próximos meses. Registramos alta nas
exportações de caminhões para países da África de 47% ao longo do ano. Vamos continuar
avançando”, conta.
Venda de máquinas acumula queda de 33,7%
07/12/2015 – Fonte: Automotive Business

Máquinas agrícolas, tratores de esteiras, tratores de rodas, Moderfrota, Plano Safra,
Anfavea, Ana Helena de Andrade, Luiz Moan A perspectiva de safra recorde não conseguiu
impedir a forte retração no setor de máquinas agrícolas e rodoviárias, cujas vendas em
novembro caíram 43,4% em relação a outubro.
No acumulado do ano foram repassadas 42,8 mil unidades aos concessionários, volume
33,7% menor que o registrado no período de 2014. O número é semelhante ao de 2008.
Os dados foram divulgados na sexta-feira, 4, pela Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea).
A falta de confiança do consumidor é o motivo apontado pela associação para explicar os
maus resultados: “Isso também pode ser notado pela queda que afeta máquinas de
construção e rodoviárias”, afirma a vice-presidente da associação dos fabricantes, Ana
Helena de Andrade.
A venda de tratores de esteiras caiu 51% no acumulado do ano. Para as retroescavadeiras
o recuo foi de 42,9%. Como comparação, a queda para os tratores de rodas no acumulado
do ano foi de 32% e a de colheitadeiras, de 40%.
Ana Helena cita a volta do programa Moderfrota e as condições do Plano Safra definidas até
a metade de junho como fatores positivos: “Precisamos muito de regras estáveis para iniciar
um novo ciclo e reduzir a crise de confiança.”
PRODUÇÃO: QUEDA POUCO MENOR
No acumulado até novembro o Brasil montou 54,4 mil máquinas agrícolas e rodoviárias,
número 30,8% menor que o do mesmo período do ano passado. O segmento de maior
volume, o de tratores de rodas, registrou 43,4 mil unidades produzidas, 29,2% a menos
que no mesmo período do ano passado.
“A queda na produção é menor que a de vendas porque temos uma cadeia de componentes
muito longa”, recorda Ana Helena, afirmando que o reflexo disso são estoques altos, férias
coletivas e cortes. “A indústria tenta ao máximo preservar os empregos, a última opção é
a redução do quadro”, diz. Ainda assim, os 15,7 mil postos de trabalho registrados em
novembro estão 16,3% abaixo do número de novembro de 2014.
EXPORTAÇÕES RECUAM 25,4%
O envio de máquinas agrícolas para o mercado externo somou 9,6 mil unidades nos 11
meses, um volume 25,4% menor que o anotado no mesmo período de 2014. O envio de
colheitadeiras caiu 58,4% e os tratores de rodas, 21,4%.

Porsche investirá € 1 bilhão para produzir carro 100% elétrico
07/12/2015 – Fonte: Automotive Business

A Porsche anuncia o investimento de € 1 bilhão para a produção do seu primeiro veículo
100% elétrico baseado no conceito Mission E, que foi apresentado em setembro deste ano
durante o Salão de Frankfurt e com expectativa de chegar ao mercado em até cinco anos.
A maior parte do aporte, € 700 milhões, será aplicado na principal fábrica da marca no
mundo, a de Stuttgart, Alemanha, onde o modelo será produzido.
O conselho supervisor da montadora deu o sinal verde para dar continuidade ao projeto
que deve ampliar a área de produção de carroceria e acrescentar ao complexo industrial
uma nova linha de montagem, nova área de pintura e ampliação da fábrica de motores já
existente para a introdução de propulsores elétricos. O investimento também contemplará
o centro de desenvolvimento de Weissach.
“Com o Missão E estamos estabelecendo uma clara posição quanto ao futuro da marca.
Mesmo com o mundo automotivo passando por grandes mudanças, a Porsche mantém sua
posição na primeira fila com este fascinante carro esportivo”, declarou Wolfgang Porsche,
presidente do conselho supervisor.
“Estamos iniciando um novo capítulo na história do carro esportivo e decididamente
assumindo o desafio da mobilidade elétrica. Mesmo com carros esportivos movidos
unicamente por baterias, a Porsche se mantém fiel à sua filosofia oferecendo a nossos
clientes o modelo mais esportivo e mais tecnologicamente sofisticado em seu segmento de
mercado”, complementou Oliver Blume, presidente do conselho executivo da Porsche.
Segundo a empresa, a nova empreitada deve gerar mais de mil novos postos de trabalho.
“Este é um dia para comemorar. Conseguimos! Trouxemos o Mission E para StuttgartZuffenhausen e Weissach, onde o futuro tem tradição e isto simboliza uma nova era para
as nossas unidades.
A digitalização crescerá conosco e a Fábrica 4.0 será um grande desafio tanto para a força
de trabalho como para o sindicato e o empregador. Vamos assumir novos enfoques, mas
sem abandonar os aspectos sociais.
Com a decisão de hoje, a Porsche está pisando fundo, sem restrições à velocidade, rumo
ao futuro da indústria e do automóvel”, comemorou Uwe Hück, presidente do conselho de
trabalhadores e vice-presidente do conselho supervisor da Porsche.
O CARRO
Com autonomia de mais de 500 quilômetros, o conceito Mission E tem entrega potência de
600 hp ou 440 kW e acelera de 1 a 100 km/h em 3,5 segundos. As baterias são íons de
lítio e conseguem chegar a 80% da autonomia total em 15 minutos de carga a partir de um
sistema de carregamento de 800 volts que foi exclusivamente desenvolvido para o carro,
sendo duas vezes mais potente que os atuais sistemas de carga rápida, informa a
montadora.

O veículo também oferece a opção de ser reabastecido por sistema sem fio por meio de um
conjunto de bobinas instalado no assoalho da garagem.
Importadores da Abeifa sofrem queda de 35% nas vendas de 2015
07/12/2015 – Fonte: Automotive Business
Com o empurrão adicional da alta do dólar sobre o real que já ultrapassa os 45% em 2015,
as vendas dos importadores de veículos filiados à Abeifa (Associação Brasileira das
Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores) registram retração
superior à da média de mercado, que no total encolheu 25% de janeiro a novembro em
comparação com o mesmo período de 2014. Nesse intervalo de 11 meses, os
emplacamentos de modelos importados pelos sócios da entidade recuaram 34,8%, com
55.058 unidades vendidas.
Em novembro isoladamente foram emplacados 3.976 veículos importados pelos associados
da Abeifa, o que resulta em redução de 46% sobre o mesmo mês de 2014. O volume ficou
praticamente estável em relação a outubro passado, com imperceptível aumento de 0,1%.
Na avaliação da Abeifa, o resultado negativo deste ano está ligado diretamente à retração
da atividade econômica em conjunto com a desvalorização do real, que torna os produtos
importados naturalmente mais caros justamente em momento de recuo da renda. Com
isso, nem mesmo o tradicional aquecimento das vendas no fim do ano deverá compensar
o declínio acentuado de 2015.
“O último trimestre do ano, historicamente, é um período de bons negócios para o mercado
de automóveis, porém, este ano teremos um resultado bastante distinto dos anos
anteriores, com redução expressiva de vendas para o nosso setor”, destaca Marcel
Visconde, presidente da Abeifa.
Com produtos mais caros e mais taxados, os associados da Afeifa vêm perdendo
participação no mercado brasileiro. As vendas de janeiro a novembro representaram o
equivalente a apenas 14,8% das importações de carros no País. No mesmo período de
2014, este porcentual era de 15,4%.
O movimento é similar ao que vem ocorrendo com as importações de veículos em geral (de
sócios e não-sócios da Abeifa), que chegaram a representar quase 21% dos emplacamentos
em 2012 e após a adoção de medidas protecionistas desceram para 18,8% em 2013, depois
a 17,6% em 2014 e nos 11 meses de 2015 são 16,1% do total de emplacamentos no Brasil.
Anfavea vislumbra estabilidade em 2016
07/12/2015 – Fonte: Automotive Business
A Anfavea só divulgará as projeções de mercado referentes a 2016 no próximo 7 de janeiro,
mas adianta parte do que espera para o desempenho das vendas de veículos no novo ciclo
que se aproxima.
Segundo Luiz Moan, presidente da entidade, o volume dos negócios deve se manter estável,
pelo menos quando se considera o índice da média diária das vendas entre os trimestres.
Segundo o executivo, apesar da queda no volume de vendas até novembro, o desempenho
ficou dentro da expectativa da entidade: “Esperamos no quarto trimestre alcançar a
estabilidade da média diária na comparação com o resultado do terceiro trimestre, quando
a média foi de 9,76 mil unidades”, afirma Moan durante a apresentação dos resultados do
setor na sexta-feira, 4, em São Paulo.
Ele afirma que tal estabilidade é esperada também para o próximo ano, embora admita que
haverá retração das vendas em termos de volumes. “Provavelmente em números absolutos

não será um ano fácil. A expectativa é de conseguir sustentar o mesmo índice da média
diária do quarto trimestre deste ano nos três primeiros trimestres de 2016. E vamos
trabalhar para que no quarto trimestre já possa ter crescimento sustentável de acordo com
a economia brasileira”, disse.
A tendência de queda das vendas vem diminuindo ao se comparar os desempenhos dos
trimestres: no primeiro deste ano, a retração foi de 28,8% sobre os últimos três meses de
2014.
Já no segundo trimestre de 2015 os emplacamentos diminuíram 8,4% com relação ao
primeiro e no terceiro as vendas foram 9,1% menores que as do segundo. “Estancamos
mantendo o grau de estabilidade”, complementou.
De acordo com os dados da entidade, as vendas de novembro totalizaram 195,2 mil
unidades entre leves e pesados, ficando 33,8% abaixo do volume registrado em igual mês
do ano passado, quando foram licenciados 294,7 mil veículos.
O resultado representou o pior novembro desde 2008 e consolidou média diária de 9,67 mil
unidades nos 20 dias úteis do mês – ou 19, se considerar o feriado da Consciência Negra
adotado em diversos municípios. Na comparação com outubro, houve pequeno crescimento
de 1,6%.
“Essa estabilidade já está acontecendo: repetimos em novembro a média diária de
outubro”, acrescentou Moan.
No acumulado entre janeiro e novembro, o resultado foi 25,2% menor que o apurado em
igual intervalo de 2014, para o total de 2,34 milhões de unidades, o menor volume para o
acumulado desde 2007, quando o mercado doméstico absorveu 2,22 milhões de veículos
novos, entre automóveis, caminhões e ônibus.
Com isso, a Anfavea manteve as projeções para o ano, que ao longo do período foram
revisadas duas vezes.
Na última divulgada em outubro as fabricantes estimam encerrar 2015 com retração de
27,4% nos licenciamentos sobre o ano passado, para 2,54 milhões de unidades.
“Infelizmente vamos atingir [a projeção] e é infelizmente porque a maior parte é de
números ruins”, lamenta o presidente da associação.
CONJUNTURA
O presidente da Anfavea declarou que a entidade se uniu a outras 30 associações setoriais
da economia para pedir ao governo que saiba separar as questões políticas das econômicas
a fim de ajudar o País a encontrar o rumo.
Sobre o processo de impeachment instaurado contra a presidenta da República, Moan disse
que “quanto mais rápido melhor e se possível com a separação da política e da economia”,
reforçou.
“A economia não suporta mais não ter a adoção de medidas que visam a retomada.
Precisamos pensar no País”, finalizou.
Acordo de US$3,3 bi entre Electrolux e GE é encerrado sem sucesso
07/12/2015 – Fonte: R7
A sueca Electrolux informou nesta segunda-feira que um acordo para comprar o negócio de
utensílios domésticos da General Electric foi encerrado depois que a GE quebrou o contrato
de 3,3 bilhões de dólares.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu a um tribunal federal em julho que
impedisse que a Electrolux comprasse o negócio da GE, e disse que o acordo elevaria os
preços em cinco por cento.
"A Electrolux fez amplos esforços para obter aprovação regulatória, e sente muito que a GE
tenha interrompido o acordo enquanto os procedimentos processuais ainda estão
pendentes", disse a Electrolux em comunicado.
A Electrolux disse que sua estratégia de ampliar a lucratividade em segmentos promissores,
categorias de produtos e mercados emergentes está inalterada.
A agência norte-americana concluiu que a Electrolux e a GE, junto com a Whirlpool ,
produzem 90 por cento dos fogões e fornos vendidos a grandes clientes e administradores
de propriedades nos Estados Unidos.
O departamento disse que o acordo proposto violava as leis norte-americanas antitruste.
Mercado aumenta pela 12ª semana expectativa de inflação para este ano
07/12/2015 – Fonte: R7

Pela 12ª semana seguida, os analistas do mercado financeiro aumentaram a expectativa
de inflação oficial para este ano.
Agora, os especialistas esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) termine 2015 em 10,44%. Já para 2016, a previsão dos economistas é a de que a
inflação fique em 6,70%.
De acordo com o boletim semanal Focus, realizado pelo BC (Banco Central) com
especialistas e divulgado nesta segunda-feira (7), a alta dos preços administrados pelo
governo para este ano é projetada em 17,65%, ante 17,50% na semana passada.
Em relação à retração econômica do País, o mercado financeiro piorou a projeção de -3,50%
para o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano, contra -3,19% no boletim anterior. Para o
próximo ano, o mercado espera uma recessão de -2,31%.
A pesquisa semanal mostrou ainda que a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, no
fim de 2016 subiu para 14,25%. O câmbio manteve a mesma estimativa da semana anterior
e deve ficar em R$ 3,95 neste ano e em R$ 4,20 no próximo ano.
Volkswagen se reúne com investidor estratégico no Catar
07/12/2015 – Fonte: R7
A Volkswagen disse neste domingo que seu executivo-chefe, presidente e principais
acionistas estão no Catar para conversar com um dos principais investidores da empresa,
o Qatar Investment Authority, em meio a relatos de que o Qatar está pedindo mudanças
radicais na administração da montadora alemã.

A Volkswagen está definindo as conversações como uma visita introdutória de rotina pelo
executivo-chefe, Matthias Müller, e o presidente do Conselho de Supervisão, Hans Dieter
Pötsch, que assumiu o posto em setembro.
Eles estão acompanhados de Wolfgang Porsche e Piëch Hans Michel, representantes do
grupo Porsche-Piëch, que controla a Volkswagen, de acordo com uma pessoa familiarizada
com o assunto.
"Esta é uma visita introdutória normal pela nova administração a um dos parceiros mais
importantes da empresa, um dos seus mais importantes acionistas", disse Eric Felber, um
porta-voz da Volkswagen.
Separadamente, a Volkswagen confirmou que fechou um acordo para uma linha de crédito
de 20 bilhões de euros com um consórcio de 13 bancos, liderado pelo Citibank Global
Markets e UniCredit Bank. Uma pessoa próxima à montadora alemã disse que a empresa
queria assegurar acesso a fundos, mas não tem planos específicos agora para explorar o
financiamento.
A publicação semanal Bild am Sonntag, da Alemanha, informou neste domingo que o Qatar
está tentando enfraquecer a influência dos representantes dos trabalhadores no conselho e
nas operações diárias da empresa. Akbar Al Baker, CEO da Qatar Airways, e Hussain Ali AlAbdulla, vice-presidente da Qatar Holding, representam o Qatar no conselho de supervisão
da Volkswagen.
O declínio acentuado no preço das ações da Volkswagen desde o escândalo de emissões de
gases, divulgado em 18 de setembro, custou bilhões de acionistas da empresa. O Qatar
detém cerca de 17% do capital com direito a voto da Volkswagen. O Qatar Investment
Authority não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Sob a lei alemã, que concede aos trabalhadores amplas direitos de codeterminação em
grandes corporações, os representantes dos trabalhadores, incluindo funcionários do
sindicato, têm metade dos 20 assentos no conselho de administração da empresa.
O conselho de trabalhadores, um órgão que representa os trabalhadores dentro da
empresa, mas não tem poderes de negociação coletiva, tem uma influência considerável
sobre as decisões estratégicas.
A Volkswagen negou que a reunião com o Qatar seja sobre questões trabalhistas. "Nem o
conselho de empresa, nem a co-determinação estão na agenda", afirmou Felber. O conselho
de trabalhadores da Volkswagen não respondeu a um pedido de comentário.
Impostos pagos na Importação de Serviços
07/12/2015 – Fonte: Contábeis.com
O processo de importação é bem complexo, conhecer a carga tributária é fundamental para
tomar uma decisão de importar produtos e serviços. Saiba quais impostos serão pagos.
Com a volatilidade do dólar, importar tornou-se um processo difícil, haja visto que a carga
tributária que recai sobre esse tipo de atividade é alta no Brasil.
Sai na frente as empresas que planejam e conhecem muito bem cada tributo pago, e quais
podem ser recuperados. No cenário de importação de serviços, temos 6 impostos.
O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, incide sobre o contrato de câmbio. Esse
imposto está vinculado à importação de serviços e remessa financeiras ao exterior. O fato
gerador é fechamento do câmbio, normalmente com uma alíquota de 0,38% sobre o valor
pago, posto à disposição. São contribuintes e responsáveis as instituições financeiras
devidamente autorizadas para operar no mercado de câmbio.

Programa de Integração Social – PIS- Importação e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS- Importação, foi instituída pela Lei
10.865/2004, onde reza que será devida a cobrança do PIS/COFINS- Importação quando o
resultado aqui se verifique, no caso Brasil.
O fato gerador ocorre no ato do pagamento, crédito, remessa, que assim o fizer para o
domiciliado ou residente no exterior. Como prever o art. 4º da referida Lei, esses impostos
são pagos pelo o contribuinte passível da operação, no caso o tomador do serviço.
A base de cálculo dos tributos é composta pelo valor remetido ou pago para o exterior antes
do Imposto de Renda – IR agregando o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza –
ISSQN e do valor das próprias contribuições, o que podemos chamar de Gross- Up. Sobre
essa base aplica-se PIS/COFINS – Importação, respectivamente 1,65% e 7,60%. A base
de cálculo foi aprovada pela IN SRF 572/2005.
Independentemente do regime de apuração, seja ele Não-Cumulativo ou Cumulativo, as
alíquotas de PIS/COFINS-Importação deverão seguir as que constam da Lei que os instituiu,
essa mesma Lei concede em seu art. 15º que pessoas jurídicas sujeita ao regime da Não –
Cumulatividade, poderão descontar o crédito, para fins das determinadas contribuições. O
prazo para o recolhimento é no dia da efetivação do câmbio.
Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, criada pela Lei
10.168/2000 e modificada pela Lei 10.332/2002, com finalidade de estimular a
alavancagem tecnológica brasileira.
O fato gerador é o signatário de contratos que gere objetivo técnico e de assistência
administrativa e similares a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior,
assim como pessoas jurídicas que pagarem, empregarem ou remeterem royalties a
qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Sua base de cálculo é acrescida o valor de Imposto de Renda – IR, em geral sua alíquota é
de 10% sobre sua base reajustada. O prazo para o recolhimento é até o 15º dia
subsequente ao fato gerador.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, está disposto na Lei
Complementar 116/2003. No art. 1º da LC, o fato gerador é a prestação de serviço. A
alíquota de ISSQN é variável no território brasileiro, iniciando em 2% até 5%.
O ISSQN é de responsabilidade da tomadora do serviço. O prazo de recolhimento é 10º
subsequente a prestação do serviço.
Por fim, Imposto de Renda Retido na Fonte – IR, o imposto mais agressivo da cadeia
de importação, no meu ponto de vista. Alguns serviços que terão essa retenção são os
serviços de royalties, técnicos, administrativos, entre outros.
O art. 28 da Lei 9.249/1995 padronizou a alíquota para 15%, logo depois em 1999 com os
diversos acordos internacionais, a Lei 9.779/99 fundiu nova alíquota de 25% para os
Paraísos Fiscais.
A base de cálculo para o IRRF, quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido
pelo beneficiário no exterior, à importância creditada, empregada, paga, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto.
O prazo do recolhimento é data da ocorrência do fato gerador, que é no ato do fechamento
de câmbio. Vale lembrar que aqui para esse imposto segue as regras da Lei 9.816/1999
art. 3º, onde para a base do imposto, deverá adotar o dólar da PTAX de dois dias anterior

ao fechamento do câmbio, ou se o dólar for maior que a PTAX deverá adotar o dólar do
fechamento.
Sabendo de como cada imposto se comporta fica fácil o empresário planejar uma estratégia
para suas importações. A carga tributária de Importação é alta, justamente para
desfragmentar essas ações.
Paraná se destaca em ranking das cidades empreendedoras
07/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

Na avaliação de 32 cidades com melhor potencial de geração de negócios de alto impacto
no país Curitiba tem o 8.º lugar no ranking geral, Maringá está em 11.º e Londrina, em
17.º, de acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras 2015 (ICE2015).
Elaborado pela Endeavor, o estudo faz a análise do desempenho das cidades brasileiras
quanto ao ambiente regulatório, infraestrutura, capital humano, acesso a capital, mercado,
inovação e cultura empreendedora.
Em 2014, quando o estudo avaliou mais de 400 indicadores de 14 capitais brasileiras,
Curitiba ocupava o 4.º lugar na classificação geral. Neste ano, mudanças na metodologia e
o aumento do número de cidades analisadas fizeram a capital paranaense perder quatro
posições.
As cidades representam 37% do PIB nacional e concentram boa parte do 1% de empresas
brasileiras consideradas scale-ups, que mantêm crescimento anual acima de 20%. Entre as
15 primeiras, seis não são capitais e demonstram o bom desenvolvimento do ambiente
empreendedor no interior do país.
Infraestrutura e formação de mão de obra qualificada por causa das universidades, que
também fomentam pesquisas científicas e a inovação, ajudam a compreender essa
performance.
Maringá e Londrina mostram dados satisfatórios em pilares relevantes. Mas é na cultura
empreendedora que o Paraná chama a atenção, com Maringá e Curitiba em pontas opostas.
Enquanto Maringá só perde para Natal (RN), Curitiba fica na frente apenas de Brasília.
Capital arrisca menos
A média de renda mais alta e a estabilidade de carreiras públicas são apontadas como
razões para o nível baixo de cultura empreendedora na capital.
O curitibano arrisca menos em negócios próprios. Esse é o efeito mais nocivo da não
valorização da imagem e do potencial empreendedor de uma cidade. “Sem um
reconhecimento sobre sua importância, novos empreendedores se retraem”, observa
Mariana Foresti, da área de apoio a empreendedores da Endeavor no Paraná.
Na outra ponta,Maringá é a única cidade do Sul do país entre os três primeiros colocados.
“A imagem do empreendedor é reconhecida, admirada e respeitada. Sinal que os agentes
conseguem destacar a relevância econômica e social da atividade no contexto urbano”,
afirma o gerente de pesquisa da Endeavor, João Melhado.

Metodologia
Mensurar um valor pouco tangível como a cultura de uma população não é tarefa fácil. Para
conseguir indicadores que mostrassem a percepção sobre o potencial e a imagem do
empreendedorismo, o ICE2015 recorreu ao teste META (Measure of Entrepreneurial
Tendencies and Abilities).
A partir de questões psicométricas, são avaliadas 4 atitudes consideradas essenciais:
proatividade, visão de oportunidades, criatividade e sonho grande. Pouco mais de 9 mil
pessoas responderam aos questionários pela internet.
Ambiente em Curitiba amadureceu e está mais desenvolvido
Se o Índice de Cidades Empreendedoras 2015 fosse realizado há dez anos, o desempenho
de Curitiba na avaliação da cultura empreendedora seria ainda mais decepcionante. Essa é
a opinião de Tiago Dalvi, fundador da Solidarium e da Olist.
Empreendedor por teimosia, Dalvi elenca os percalços que superou no início de seus
negócios, e o aprendizado que desenvolveu nas mudanças que precisou fazer ao longo de
sua trajetória. Não havia aceleradoras, eventos dirigidos, atuação de fundos de
investimentos.
“Hoje o ambiente está mais desenvolvido e maduro, mas ainda tem bastante chão para
andar. É preciso inspirar novos empreendedores com a divulgação de bons exemplos e dar
incentivos para os negócios florescerem a partir daqui”, diz.
Para Gina Paladino, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, incentivos ao
empreendedor passam por capacitação e microcrédito. Ligada à administração municipal,
a agência tem sete postos de atendimento para estimular o empreendedorismo.
Nos últimos três anos, o total de atendimentos pulou de 24 mil em 2013 para 65 mil neste
ano.
“Em uma cidade com oferta de emprego sustentada por grandes empresas, o
empreendedorismo precisa ser incentivado na base da pirâmide social, mostrando as
oportunidades de desenvolver-se no mercado de trabalho, como alternativa às carreiras
tradicionais”, diz.

Economia fraca pressiona pedidos de recuperações judiciais
07/12/2015 – Fonte: Folha Web
Os pedidos de recuperações judiciais em novembro ultrapassaram o dobro do volume
registrado no mesmo mês do ano passado, com alta de 114%, totalizando 112
requerimentos ante 57. Sobre outubro último, houve expansão de 19,6% com 122
requerimentos ante 102.
No acumulado do ano, as solicitações aumentaram 46,7% ao passar de 775 para 1.137
ações, o maior volume desde 2006, quando começou a vigorar a Nova Lei de Falências.
Os dados são da pesquisa sobre o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações.
A maior demanda neste ano até novembro último foi de micro e pequenas empresas com
um total de 589 pedidos. No mesmo período, as empresas de médio porte fizeram 327
solicitações e as de grande porte, 221.
No mês passado, as micros e pequenas empresas entraram com 72 pedidos; as de médio
de porte com 26 e as grandes com 24. Na análise dos economistas da Serasa Experian,
esse crescimento é consequência do desaquecimento da economia e do dinheiro mais caro.
"A ampliação do quadro recessivo da economia, o encarecimento das linhas de crédito às
empresas e os impactos da alta do dólar sobre os custos produtivos estão minando a
capacidade financeira das empresas", acrescentou a Serasa.
Já os pedidos de falências tiveram alta de 8,9% em novembro sobre o mês anterior
totalizando 171 processos ante 157. Esse volume foi 33,6% maior do que em novembro de
2014 (128).
No acumulado do ano, ocorreu um avanço de 7,9% com 1.654 pedidos ante 1.533. Desse
total, 850 foram de micro e pequenas empresas; 392 de médias empresas e 412 de grandes
empresas.
Empresa de coleta de lixo eletrônico ajusta negócio e aumenta faturamento
07/12/2015 – Fonte: G1
Ano passado o mundo produziu 42 milhões de toneladas de lixo eletrônico, quase um milhão
e meio só no Brasil. O descarte desse material tem que ser feito com muito cuidado. Se for
encaminhado pra lugar inadequado ou jogado no lixão a céu aberto pode contaminar o solo.
No Rio Grande do Sul, dois empresários apostaram nesse mercado. Eles estão lucrando
com a coleta e repasse do material eletrônico descartado.
Em 2008, André Spohrsenger investiu R$ 200 mil para abrir uma empresa que coleta e dá
um destino a esses equipamentos. Hoje, a empresa tem um novo sócio, o Erico Pedro
Scherer Neto e nove funcionários.
Eles recolhem direto da empresa os eletroeletrônicos descartados e levam para um galpão,
onde desmontam os equipamentos e separam o material por categoria. Depois, tudo é
encaminhado para empresas que reaproveitam a sucata. O ferro, por exemplo, pode virar
prego ou parafuso.
Para montar a linha de produção, os dois sócios tiveram ajuda do Sebrae e participaram do
programa "Agentes Locais de Inovação", que auxilia empresas de pequeno porte. Uma
mudança prática foi colocar recipientes de descarte nas empresas. Antes os clientes
chamavam a empresa quando os resíduos começavam a incomodar. Hoje, no momento que
os recipientes ficam cheios, a coleta é solicitada.

Os empresários também fizeram um plano de visitas por semana. Com tudo isso, aumentou
em 77% o número de clientes ativos da empresa. A empresa cobra pela coleta dos resíduos.
Mas chegar a esse custo não foi uma equação fácil.
O Sebrae sugeriu levar em conta a quantidade de lixo recolhido, o tipo de equipamento
coletado e o tempo do desmonte. Por esse cálculo, a coleta de um computador sai por R$
60. A empresa tem 80 clientes e recolhe em média 22 toneladas de lixo eletrônico por mês.
O faturamento do negócio aumentou em 25%.
CONTATOS:
SEBRAE
Central de relacionamento: 0800-570-0800
Site: www.sebrae.com.br
EMBRATEC/ ECOFROTAS E ECOBENEFÍCIOS
Endereço: Rua Dezoito de Novembro, 273 – Navegantes
Porto Alegre/RS – CEP: 90240-040
Telefone: (51) 4002 4099
E-mail: ecofrotas@ecofrotas.com.br
Site: www.embratec.com.br
DESCARTE CERTO SUL
Rodovia RS 239, 3060 – Bairro São José
Novo Hamburgo/RS – CEP: 93530-534
Telefone: (51) 3587-1239
Site: www.descartecerto.com.br
Email: dcmrsul@descartecerto.com.br
Operários e sindicalistas protestam contra demissões na LG em Taubaté
07/12/2015 – Fonte: G1
Funcionários da LG e sindicalistas fazem um protesto na manhã desta segunda-feira (7) na
entrada da fábrica em Taubaté. A manifestação é contra as 453 demissões na última sextafeira (4).
De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Hernani Lobato, após as
demissões os trabalhadores aprovaram greve por tempo indeterminado na unidade. O
movimento grevista será mantido até que a empresa suspenda as demissões e convoque a
categoria para negociar alternativas que evitem os cortes.
"O objetivo é reverter as demissões anunciadas pela empresa. Foi uma atitude covarde da
empresa porque a gente estava em uma negociação, procurando um caminho para que não
houvesse demissões. Vamos ficar aqui até que a empresa nos chame para discutir
medidas", afirmou.
De acordo com a multinacional, a crise econômica provocou queda nas vendas do setor e
atualmente a empresa utiliza apenas 30% de sua capacidade produtiva.
A unidade empregava cerca de 2 mil funcionários antes dos cortes - as demissões
correspondem a pouco menos de 25% do efetivo da unidade.
O movimento na manhã desta segunda-feira (7) é pacífico e acompanhado pela Polícia
Militar. Segundo o sindicato, não estão previstas novas passeatas em protesto contra as
demissões, mas os trabalhadores e sindicalistas devem se manter em frente à unidade de
Taubaté.

Negociações
Na manhã desta sexta-feira, executivos da empresa participaram de uma nova rodada de
negociação envolvendo o Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. O encontro teve a
presença do Secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, José
Luiz Ribeiro.
Após a reunião, como não houve acordo, as negociações foram consideradas encerradas
pela LG. A previsão inicial era demitir 600 funcionários, considerados mão de obra
excedente. Segundo a empresa, a negociação com o sindicato durou quatro meses.
A multinacional comunicou que vai manter por três meses adicionais o plano de saúde dos
demitidos e seus familiares, além de oferecer um programa de recolocação profissional - os
moldes não foram informados.
A LG produz em Taubaté televisores, monitores e celulares. Neste ano, a empresa já havia
demitido 285 empregados.
Crise
A LG vem adotando ao longo deste ano uma série de medidas para amenizar o impacto da
crise. Entre elas estão férias coletivas concedidas em 14 períodos e programas de demissão
voluntária.
Segundo a unidade, a suspensão dos contratos de trabalho 'layoff' e o Programa de
Proteção ao Emprego (PPE) do governo federal, que reduz salários e jornada dos
trabalhadores, foi analisado, mas não atende as necessidades de redução de custo.
Além disso, a isenção de ISS e IPTU, oferecida pela prefeitura, também foi considerada
uma medida de baixo impacto para a manutenção dos empregos.
LG demite 453 funcionários da fábrica em Taubaté, SP
07/12/2015 – Fonte: G1
A LG demitiu 453 funcionários da planta de Taubaté, no interior de São Paulo, na tarde
desta sexta-feira (4). A empresa diz que a medida tem como objetivo adequar a produção
à demanda.
De acordo com a multinacional, a crise econômica provocou queda nas vendas do setor e
atualmente a empresa utiliza apenas 30% de sua capacidade produtiva.
A unidade empregava cerca de 2 mil funcionários antes dos cortes - as demissões
correspondem a pouco menos de 25% do efetivo da unidade.
Na manhã desta sexta-feira, executivos da empresa participaram de uma nova rodada de
negociação envolvendo o Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. O encontro teve a
presença do Secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, José
Luiz Ribeiro.
Após a reunião, como não houve acordo, as negociações foram consideradas encerradas
pela LG. A previsão inicial era demitir 600 funcionários, considerados mão de obra
excedente. Segundo a empresa, a negociação com o sindicato durou quatro meses.
A multinacional comunicou que vai manter por três meses adicionais o plano de saúde dos
demitidos e seus familiares, além de oferecer um programa de recolocação profissional - os
moldes não foram informados.
A LG produz em Taubaté televisores, monitores e celulares. Neste ano, a empresa já havia
demitido 285 empregados.

Impostos pagos por brasileiros chegam a R$ 1,9 trilhão este ano
07/12/2015 – Fonte: G1

O valor pago pelos brasileiros neste ano em impostos alcançou R$ 1,9 trilhão neste domingo
(6), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
No ano passado, o mesmo valor foi alcançado 6 dias depois – o que aponta aumento da
carga tributária, que tem gerado mais custos a empresas e cidadãos, segundo a ACSP. Em
2014, o painel ultrapassou a marca de R$ 1,9 trilhão no dia 12 de dezembro.
“O Impostômetro está se aproximando de um recorde de R$ 2 trilhões, que representa a
tributação sobre o bolso do cidadão brasileiro”, disse em nota Alencar Burti, presidente da
ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo.
“Além de afetar a área política, a discussão do impeachment deve deixar em segundo plano
todas as reformas e ajustes da economia de que o Brasil tanto precisa”.
A marca de R$ 1,9 trilhão equivale ao montante pago em impostos, taxas e contribuições
no país desde o primeiro dia do ano. O dinheiro é destinado à União, aos estados e aos
municípios.
A previsão da ACSP é de que, no fim de 2015, o Impostômetro bata recorde e ultrapasse
R$ 2 trilhões.
O Impostômetro completou uma década neste ano. O painel eletrônico que calcula a
arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região
central da capital paulista.
O objetivo da ferramenta é conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentiválo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.
Pelo portal www.impostometro.com.br, é possível descobrir o que dá para os governos
fazerem com todo o dinheiro arrecadado.
Por exemplo, quantas cestas básicas é possível fornecer, quantos postos de saúde podem
ser construídos. No portal também é possível levantar os valores que as populações de cada
estado e município brasileiro pagaram em tributos.
Moody's corta nota e coloca Samarco em alto risco de inadimplência
07/12/2015 – Fonte: G1
Depois de perder o grau de investimento pela Fitch e ter sua nota cortada pela Standard
and Poors, a Samarco teve seu rating rebaixado pela terceira das três grandes agências
internacionais de risco. Nesta sexta-feira (4), a Moody's informou que decidiu cortar a nota
da empresa, ujos donos são a Vale a anglo-australiana BHP Billiton, de Ba1 para Caa1.
Isso coloca a Samarco na categoria de alto risco de inadimplência e baixo interesse pela
Moody's. A perspectiva é negativa, ou seja, com previsão para um novo rebaixamento.

"O rebaixamento para Caa1 reflete as contínuas incertezas sobre a habilidade da Samarco
para para retomar suas operações e nossa preocupação sobre as pressões de liquidez
resultadas de multas, penalidades e reivindicações relacionadas ao acidente com a
barragem da Samarco em Minas Gerais em 5 de novembro", explicou a Moody' em
comunicado.
"A Moody's acredita que é incerto de a empesa conseguirá obter a licença para retomar as
operações em Minas Gerais." Segundo a agência, a perspectiva negativa "reflete a pressão
sobre o rating da empresa que vai persistir até que seu risco operacional e de liquidez seja
resolvido".
A agência cita que uma eventual melhora na nota da Samarco depende de a empresa
"encontrar soluções que poderiam evitar um déficit de liquidez, incluindo suporte dos
acionistas", ou seja, a Vale e a BHP Billiton.
Rompimento de barragem
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.

Ferrari será separada do grupo Fiat Chrysler a partir de janeiro
07/12/2015 – Fonte: G1

Os acionistas do Fiat Chrysler (FCA) aprovaram na última quinta-feira (3) a separação de
Ferrari, marca que pertence ao grupo. A medida, que será completada até janeiro próximo,
englobará todas as ações da companhia, que serão derivadas para uma nova empresa
holandesa criada para esse fim.

A empresa se chama FE Interim B.V. e a separação faz parte de uma série de operações
para separar a participação da FCA da Ferrari e distribuir seus papeis entre os acionistas do
grupo.
O presidente-executivo, Sergio Marchionne, assinalou que, deste modo, a Ferrari "será
capaz de seguir suas próprias estratégias, com mais independência operacional e
financeira".
A Ferrari estreou na Bolsa de Nova York em 21 de outubro passado, e deve ser cotada
também na Bolsa de Milão a partir de 4 de janeiro.
O grupo FCA foi formado em 2014, com a compra da Chrysler pela Fiat. Também fazem
parte dele as marcas Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Lancia e Maserati.
Produção de veículos cai 33,5% em novembro, diz Anfavea
07/12/2015 – Fonte: AutoEsporte

A produção de carros, caminhões e ônibus caiu 33,5% em novembro, informou a Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta sexta-feira (4). O
resultado é na comparação com o mesmo mês do ano passado. Saíram das fábricas 176
mil unidades, contra 264,8 mil em novembro de 2014. Foi o pior novembro desde 2003.
Em relação a outubro, quando 205,1 mil veículos foram produzidos, o volume foi 14,2%
menor.
No acumulado do ano, a indústria automobilística acumula queda de 22,3% na produção
sobre janeiro a novembro de 2014, com 2,28 milhões de unidades fabricadas. Nesse mesmo
período do ano passado, o Brasil já tinha entregado quase 3 milhões de carros, caminhões
e ônibus. O nível de 2015 é o pior desde 2006.
Nas vendas, o recuo em novembro foi de 33,8%, na comparação anual, conforme já havia
informado a Fenabrave, a federação dos concessionários, na última terça (1º). Foram
emplacados no mês passado 192,2 mil veículos contra 294,7 mil em novembro de 2014.
Sobre outubro (192,1 mil emplacamentos), a queda foi menor, de 1,6%.
Estoques seguem altos
Mesmo com produção menor, os estoques nas montadoras e nas lojas continuam altos, de
50 dias ou 322 mil unidades, porém, menores que o volume de outubro.
O presidente da Anfavea, Luiz Moan, diz que a queda de um mês para outro equivale a 18,5
mil unidades, que são 2 dias de vendas. "Mas continuamos em um nível extremamente
elevado. Uma situação bastante difícil para o setor", avaliou.
Queda no ranking mundial
De janeiro a novembro, o país vendeu 25,2% menos carros, caminhões e ônibus do que
nesse mesmo período de 2014. Foram emplacados 2,34 milhões de veículos contra 3,12
milhões há 1 ano. É o pior nível desde 2007.

Além do fato de que deverá cair pelo terceiro ano consecutivo, o mercado brasileiro de
veículos deverá perder a quarta posição no ranking mundial de vendas, sustentada desde
o início da década.
Até setembro passado, o Brasil ocupava a sétima colocação nessa lista, tendo perdido
posições para Alemanha, Grã-Bretanha e Índia. China, Estados Unidos e Japão lideram.
Em 2014, o país perdeu também o título de maior produtor de veículos da América Latina,
para o México.
Há 40 mil funcionários em PPE (plano de proteção ao emprego, com redução temporária de
jornada e salário), ou que já aprovaram a adesão ao PPE, e 6 mil em férias coletivas ou
licença.
46 mil parados ou com jornada menor
Além de retroceder para os níveis de anos atrás na produção e na venda de veículos, a
indústria recuou também no emprego, mas menos.
Apenas de outubro para novembro, cerca de 1,5 mil vagas foram fecahdas no setor, que
passou a empregar diretamente 131,2 mil pessoas. O número é 10,2% menor do que em
novembro do ano passado e fica no mesmo patamar de 2008.
"Quanto ao nível de emprego, retornamos a 2008, (enquanto) ao de produção, a 2006. Isso
mostra o esforço do setor de tentar passar o período de crise, tentando proteger os nossos
empregados", disse Moan.
Segundo o executivo, atualmente há 40 mil funcionários em PPE (plano de proteção ao
emprego, com redução temporária de jornada e salário), ou que já aprovaram a adesão ao
PPE, e 6 mil em férias coletivas ou licença. "Então, são, no total, 46 mil com alguma
restrição (dos 130 mil empregados em novembro)."
O Brasil é maior do que esta crise"
(Luiz Moan)
Continuamos em um nível extremamente elevado (de estoques). Uma situação
bastante difícil para o setor"
(Luiz Moan, presidente da Anfavea).
Previsão para 2016
Apesar dos números negativos, a associação das montadoras segue otimista. "O Brasil é
maior do que esta crise", diz Moan."Prova disso é que nenhum centavo de investimento
programado pelas associadas foi cortado."
O presidente da Anfavea afirma que, de 2012 a 2018, a indústria prevê investir R$ 85
bilhões. "Sabemos que o mercado quer voltar e, na hora que voltar, cada uma quer estar
pronta para alimentar este mercado", explica.
Pedido de impeachment
O executivo também comentou a abertura do processo de impeachment da presidente
Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados.
"O processo está dentro do arcabouço legal do nosso país. As questões políticas estão
corroendo a economia brasileira e este é mais um fato que só pode trazer prejuízo”.
“Que as instituições sejam respeitadas, mas que haja uma definição o mais rápido possível.
Esta é a posição oficial da Anfavea. A economia brasileira não aguenta mais questões
políticas atrapalhando", declarou Moan.

Suspeitas contra empresas
O presidente da Anfavea falou ainda sobre a Operação Zelotes, da Polícia Federal, que
resultou no indiciamento de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, presidente da Caoa,
importadora da Hyundai, e dos executivos Eduardo Ramos e Paulo Ferraz, ambos da MMC
Automotores do Brasil, representante da Mitsubishi no país, entre 19 pessoas.
Eles são suspeitos da compra de medidas provisórias para beneficiar empresas do setor
automotivo.
Também da MMC, o vice-presidente da Anfavea, Mauro Marcondes, foi preso na mesma
operação no último dia 26 de outubro, e foi suspenso do cargo entidade. Para Moan, os
"indícios de irregularidades devem recair sobre as pessoas", não sobre a indústria.
Bolsa de Londres sobe, mas Electrolux despenca por GE
07/12/2015 – Fonte: Exame

O principal índice europeu de ações subia nesta segunda-feira, depois de atingir a mínima
em três semanas na semana passada, mas o papel da Electrolux recuava com força após
sua oferta pelas operações de negócio de utensílios domésticos da General Eletrics cair por
terra.
Às 8h05 (horário de Brasília), o índice FTSEurofirst 300 avançava 1,48 por cento, a 1.479
pontos. Os ganhos eram limitados pelo tombo de mais de 11,5 por cento das ações da
Electrolux.
A sueca Electrolux informou nesta segunda-feira que o acordo foi encerrado depois que a
GE quebrou o contrato de 3,3 bilhões de dólares. O Departamento de Justiça dos Estados
Unidos pediu a um tribunal federal em julho que impedisse que a Electrolux comprasse o
negócio da GE, e disse que o acordo elevaria os preços em cinco por cento.
De forma geral, as bolsas europeias eram sustentadas por ganhos no setor de saúde, após
o banco de investimento Jefferies elevar o preço-alvo das ações da GlaxoSmithKline, Roche
e Sanofi. O papel da Novartis avançava, reagindo a resultados positivos dos testes de um
medicamento para tratamento da leucemia.
O índice francês CAC-40 também operava no azul, relevando as vitórias nas eleições
regionais do partido de extrema-direita Frente Nacional no domingo.
Pastore diz que Brasil vive crise política e econômica
07/12/2015 – Fonte: Exame
A economia brasileira registrará uma contração de 3,7% a 4,0% em 2015 e, no ano
seguinte, o Produto Interno Bruto (PIB) deve perder entre 2,5% e 3,5%, afirmou Affonso
Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central e sócio da A.C.Pastore & Associados.
O economista disse que o PIB deve ter retração novamente no quarto trimestre deste ano
e, depois, ao menos mais dois trimestres em baixa. "Quando isso tiver terminado, as

pessoas vão descobrir que essa foi a maior recessão da história do País e mais profunda
que a de 2008", acrescentou.
"Estamos numa crise profunda de natureza dupla: econômica, que tem componente fiscal
gigantesco, e política, na qual foi perdida a condição de governabilidade", disse o
economista em evento do Fiabci-Brasil e do Secovi-SP. "O governo não tem vontade de
fazer as reformas, talvez por inclinação ideológica, e foi perdendo o suporte político para
conduzi-las. Isso deixa uma perspectiva de crescimento muito ruim", afirmou.
O economista apontou que a recessão começou no segundo trimestre de 2014, quase um
ano antes de o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, começar o atual ajuste fiscal. "A
recessão brasileira não é causada pelo ajuste fiscal, ela tem causas anteriores", afirmou o
economista.
Entre os motivos para a situação atual, Pastore citou o enfraquecimento da confiança e o
aumento da sensação de risco, com consequente alta de juros pelos bancos e restrição de
investimentos nas empresas.
De acordo com dados publicados pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o PIB brasileiro recuou 1,7% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste
ano. Na comparação com o terceiro trimestre de 2014, o PIB recuou 4,5%.
O economista disse que a crise econômica atual é derivada, em parte, do fator externo,
como o fim do boom das commodities, embora o grande motivo das dificuldades atuais
sejam internas.
"A crise que temos hoje no Brasil é interna, mas há também um componente externo: o
fim a bonança. Vivemos alguns anos com preços de commodities em alta, favorecendo
fartamente o crescimento do Brasil. Mas esse período se esgotou", disse, repetindo
declarações recentes de Levy. "Os preços das commodities estão caindo e não temos mais
esse impulso externo", completou.
Desequilíbrio fiscal
Para o Affonso Celso Pastore, o desequilíbrio fiscal, com crescimento da dívida pública, é a
principal fonte da crise atual. Ao citar as chamadas pedaladas fiscais, o economista disse
que as manobras do governo para "tentar fazer o PIB crescer a fórceps" fizeram com que a
dívida bruta tivesse forte elevação.
Diante desse problema, o economista apontou que o governo tem buscado, com recessão
e queda da receita tributária, encontrar receita não recorrente, como a repatriação de
recursos de brasileiros no exterior não declarados ao Fisco. Outro esforço do governo,
lembrado pelo economista é a tentativa de recriar a CPMF. No entanto, por causa da falta
de apoio político, o ex-presidente do Banco Central mostrou ceticismo com a aprovação da
medida.
"Daqui para frente, ou corta-se gastos e aplicam-se reformas, ou não tem como conseguir
equilíbrio" das contas públicas, disse o economista. "Tivemos cortes de gastos neste ano
concentrados inteiramente em investimentos públicos. Mas não é possível cortar INSS",
ponderou, ao criticar as regras da previdência. "Não deveria ter um salário mínimo indexado
do jeito que há no Brasil", acrescentou.
"É preciso aplicar reformas, que requerem vontade de fazer e apoio político. O governo não
tem nenhum dos dois", disse. "Com isso, o risco de insolvência do governo cresce",
elevando o Credit Default Swap (CDS), que já se afastou do México, que tem grau de
investimento, afirmou ao apontar que esta espécie de seguro contra calote já está em cerca
de 450 pontos.

Para o economista, o governo teria de mudar o regime de política econômica e realizar
reformas que alterem "radicalmente" o regime fiscal, como na previdência, nos salários e
no ICMS.
"Teria de fazer uma abertura da economia para o setor externo e criar regras que reduzem
risco de investimento em infraestrutura, cujo financiamento só pode ser feito pelo setor
privado, porque o governo não tem mais dinheiro", disse. Além disso, seria preciso
abandonar a ideia de que a fonte de crescimento vem de gastos públicos e que "tudo se
resolve com expansão de crédito".
"A crise econômica está se agravando porque a crise política minou a governabilidade",
afirmou o economista, ao indicar que a disputa com o Congresso tem travado as tentativas
de reforma. "O problema fiscal continua se agravando e daqui a pouco o Brasil perde o grau
de investimento", acrescentou.
Para ele, não é difícil pensar em um governo transitório, frente às dificuldades atuais, pois
com a piora da economia há também uma deterioração da situação do governo, abrindo
caminho para pressão de impedimento da presidente Dilma Roussef.
"Se vai ter impeachment ou não, eu não sei. Mas se não tivermos uma mudança de governo,
para resolver a governabilidade, não saímos desse problema", disse.
Visualize US$ 15 trilhões de comércio internacional em 3D
07/12/2015 – Fonte: Exame

Como visualizar os US$ 15 trilhões movimentados por ano pelo comércio internacional?
Foi este o desafio encarado por Owen Cornec e Romain Vuillemot, especialistas em
visualização de dados do Centro para o Desenvolvimento Internacional da universidade
americana de Harvard.
Eles criaram o Globo de Complexidade Econômica, uma ferramenta com mapas interativos
e dinâmicos em três dimensões e que também monta gráficos e diagramas.
É possível pular para ver as exportações de países específicos e até 1.500 pontos são
movimentados ao mesmo tempo, identificando 800 produtos entre 15 setores com cores
diferentes.
“O Globo permite que os usuários vejam quais partes do mundo ainda estão exportando
commodities agrícolas versus aquelas que partiram em direção a maquinário e produtos
mais complexos, tudo com animações espetaculares", diz Marcela Escobari, diretoraexecutiva do Centro.
O Brasil tem a economia mais fechada do G-20, segundo estudo recente da Câmara de
Comércio Mundial. As exportações são apenas cerca de 12% do nosso PIB, contra 24% na
Índia e 32% na Espanha.

É por isso que a desvalorização forte do real, apesar de ajudar na competitividade, não tem
força para alavancar o crescimento da economia.
Além disso, nossa pauta de exportações é dominada por produtos primários e commodities
cujos preços tiveram queda acentuada, em grande parte por causa do enfraquecimento da
demanda chinesa.
Não é preciso de nenhum software ou plugin para explorar os mapas, basta entrar no site.
Tempo de liberação de importações nos portos marítimos cai mais de 10%
07/12/2015 – Fonte: Agência Brasil

A adoção de tecnologias nos procedimentos e a melhoria da logística reduziram o tempo de
despacho de mercadorias importadas por meio marítimo.
A adoção de tecnologias nos procedimentos e a melhoria da logística reduziram o tempo de
despacho de mercadorias importadas por meio marítimo. Segundo levantamento divulgado
nesta semana pela Receita Federal, o intervalo médio entre a chegada do navio ao porto e
a entrega da mercadoria ao destino final caiu de 16,44 dias no fim de 2013 para 14,39 dias
no início deste ano, queda de 12,5%.
O coordenador-geral de Administração Aduaneira da Receita, José Carlos Araújo, destacou
a articulação entre os órgãos públicos e o setor privado para desburocratizar a importação
de mercadorias. “A Receita Federal trabalha em conjunto com os demais órgãos públicos e
o setor privado na melhoria da performance do comércio exterior brasileiro”, declarou.
A Receita destacou, como medida de redução do tempo de despacho, o lançamento do
Portal Único do Comércio Exterior, que concentra numa única página na internet os
procedimentos de importação e exportação de mercadorias.
Os dados foram colhidos por meio de apurações de registros eletrônicos em dois períodos:
de outubro de 2013 a março de 2014 e de abril de 2014 a fevereiro de 2015. Todos os
portos marítimos foram pesquisados. O porto mais ágil do país foi o de Paranaguá (PR),
com intervalo médio de 8,86 dias. O porto em que as cargas demoraram mais para serem
liberadas foi o de Vitória, com intervalo de 18,92 dias.
Responsável por 44,2% do total das cargas importadas entregues no país, o porto de Santos
foi o quarto mais lento na liberação das mercadorias, com prazo médio de 12,8 dias. Os
intervalos em cada porto referem-se à segunda etapa do levantamento.
Apesar de assegurar que a etapa de responsabilidade da Receita Federal, entre o registro
e o desembaraço da mercadoria, demora pouco (1,49 dias em média), o coordenador
ressaltou que há espaço para redução dos prazos em todas as etapas do processo.
Entre as fases em que o prazo pode diminuir, estão a presença de carga (quando o
desembarque da carga é registrado no porto), o registro da declaração de importação, a
anuência e a retirada dos bens desembaraçados.

Ascensão de Macri na Argentina anima montadoras brasileiras, diz Anfavea
07/12/2015 – Fonte: Agência Brasil

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea),
Luiz Moan, disse hoje (4) que a ascensão de Maurício Macri à Presidência da Argentina
deixou as montadoras mais otimistas quanto às possibilidades de bons negócios em torno
da renovação do acordo automotivo bilateral, que vence em junho do próximo ano. As
discussões sobre o acordo devem começar em janeiro.
O presidente eleito da Argentina foi recebido nesta sexta-feira, em Brasília, pela presidenta
Dilma Rousseff e tem encontro com dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) na capital paulista.
Para Luiz Moan, a parceria com um dos principais clientes do país pode ajudar a reverter a
situação desfavorável nas exportações de veículos brasileiros, que caíram 1,1%, em
novembro, com movimentação de US$ 860,6 milhões ante US$ 870,3 milhões em outubro.
No acumulado de janeiro a novembro, as vendas externas somam US$ 9,68 bilhões, valor
10,1% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Comparado a novembro
de 2014, houve retração de 6%.
Segundo o presidente da Anfavea, o resultado foi influenciado mais pela fraca demanda de
veículos com valor agregado do que pelo impacto cambial. Lá fora, tem sido mais difícil
negociar caminhões, máquinas agrícolas e ônibus, considerados bens de capital, do que os
automóveis, disse Luiz Moan.
Os dados sobre o desempenho do setor mostram queda, em novembro sobre outubro, de
comerciais leves (37.3%); de caminhões pesados (17,7% e dos ônibus rodoviários
(42,1%).
Quanto aos ônibus que servem para o transporte coletivo urbano, as encomendas entregues
em novembro aumentaram 32,5%. As exportações de máquinas agrícolas cresceram 49,9%
entre outubro e novembro, mas mantém-se em baixa no de 25,4% no acumulado desde
janeiro.
Estabilidade no mercado interno
No mercado interno, a expectativa é de estabilidade nos próximos meses e retomada
apenas a partir de outubro de 2016. Em novembro, a indústria automotiva conseguiu
estancar as quedas, que vinham ocorrendo desde agosto último em relação às comparações
de um mês para outro. A recuperação foi, porém, modesta: 1,6%. No acumulado do ano,
há um recuo de 25,2%.
Mesmo com esse ligeiro crescimento, a produção foi 14,2% inferior com 176 mil unidades.
No acumulado de janeiro a novembro, foram produzidos 22,3% menos veículos do que em
igual período de 2014 e, em comparação ao mesmo mês do ano passado, ocorreu queda
de 33,5%.
Segundo o balanço da Anfavea, os cortes de vagas no setor continuam. Entre outubro e
novembro, o nível de emprego teve queda de 1,1%. Em janeiro, havia 144,2 mil

trabalhadores nas fábricas, número que caiu para 131,2 mil, o que significa uma redução
de 10,2%.
Impeachment
Para o presidente da Anfavea, a crise política tem interferido no bom desempenho do setor.
Ao ser indagado sobre o processo de avaliação de pedido de impeachment da presidenta
Dilma Rousseff, que foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), Luiz Moan disse esperar uma definição, o mais rápido possível, das questões
políticas para que a economia volte a crescer. “A economia brasileira não aguenta mais
interferências políticas”, afirmou Moan.
Previdência perde R$ 5 bilhões em golpes
07/12/2015 – Fonte: Em.com

Fraudes contra a Previdência Social provocaram uma sangria de mais de R$ 4,5 bilhões nos
cofres federais entre 2003 e 2015, segundo levantamento feito pela Polícia Federal (PF) a
partir de dados obtidos em operações de combate à concessão ilegal de benefícios feitas
nos últimos 12 anos.
Considerando que o rombo do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no ano passado
foi de R$ 50 bilhões, esse dinheiro que foi para o ralo com as fraudes representa quase
10% do déficit. Em tempos de ajuste fiscal, quando cada real desviado conta para fechar o
caixa, a quantia é uma perda importante.
E o rombo certamente é ainda maior. Segundo a PF, os dados consideram o menor prejuízo
identificado na operação e algumas investigações ainda estão em andamento.
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou, na semana passada, regras mais
rígidas sobre a outorga de procuração para atuar perante órgãos da Previdência Social. A
proposta, aprovada com substitutivo, acrescenta dispositivo à Lei sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social (8.213/91), definindo que a inscrição e os demais atos ou
requerimentos previstos na norma deverão ser praticados pelo próprio segurado ou pelo
dependente junto a órgãos da Previdência.

Para o relator, o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), o atual processo facilita fraudes
em nome de segurados. “De fato, o processo simplificado hoje existente no âmbito do INSS
possibilita que pessoas de má-fé atuem em nome dos segurados para inscrevê-los, requerer
benefício e até receber o pagamento da renda mensal, muitas vezes cobrando valores
exorbitantes para tanto ou, ainda, com o intuito de prejudicar o segurado e fraudar o
sistema previdenciário”, afirma. A proposta ainda será analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
O Código Penal no artigo 171, parágrafo 3º, prevê que a obtenção de vantagem indevida,
mediante fraude, em detrimento da Previdência Social, é crime de estelionato. A pena
mínima é de um ano e quatro meses, sendo que o fraudador ainda será obrigado a devolver
de todo o dinheiro recebido indevidamente.
Mas as penas podem aumentar, dependendo da forma como foi dado o golpe. Podem ainda
ser acrescentados os crimes de corrupção, estelionato, formação de quadrilha, falsificação
de documento público e outros. Há menos de um mês, o Ministério do Trabalho e o Tribunal
de Contas da União (TCU) firmaram um acordo de cooperação técnica.
O documento prevê a capacitação de servidores para possibilitar a auditoria coordenada de
regimes próprios pelo TCU e tribunais de Contas estaduais e municipais.
DESCONFIANÇA A advogada especialista em direito previdenciário Gisele Jucá destaca
que, enquanto os “cofres públicos são assaltados com a ajuda de atravessadores”, milhares
de trabalhadores ficam sem meios de sobrevivência digna. Ela cita o caso específico do
auxílio-doença.
“Essas inúmeras tentativas de fraude previdenciária geram certa insegurança nos bons
servidores e médicos-peritos do INSS, os quais, deparados com a avaliação de casos que
envolvem a concessão de benefícios por incapacidade, na dúvida, acabam optando pelo
indeferimento”, afirma.
Jucá acredita que a melhor maneira de combater as fraudes seria denunciando. “A pessoa
que se deparar com esse tipo de situação não deve ficar omissa, pois quem paga a conta
desse verdadeiro roubo aos cofres da Previdência Social são todos os brasileiros, em
especial os verdadeiros doentes, que acabam pagando o preço pelos falsos”, comenta.
O consultor de previdência da Câmara dos Deputados Leonardo Rolim Guimarães concorda.
Ele afirma que muitas vezes o INSS é mais rigoroso do que a lei.
“Os sindicatos reclamam que o INSS discrimina o trabalhador do campo. Mas não é para
menos, pois os números mostram que tem mais aposentado rural do que habitante que,
efetivamente, mora no campo”, explica.
Embarques de minério de ferro para China aumentam em porto australiano
07/12/2015 – Fonte: Reuters
Os embarques mensais de minério de ferro para a China pelo porto australiano de Hedland
subiram 3 por cento em novembro em meio a um acentuado enfraquecimento dos preços
da matéria-prima do aço, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira.
Os embarques para a China, maior importador de minério de ferro do mundo, atingiram
31,73 milhões de toneladas no mês passado, contra 30,73 milhões em outubro, de acordo
com dados da autoridade portuária de Pilbara.
O porto, maior do mundo para a exportação de minério de ferro, é usado por grandes
produtores, como a BHP Billiton e Fortescue Metals, juntamente com as pequenas
mineradoras Atlas Iron e BC Ferro.

Os embarques totais de minério de ferro em novembro atingiram 37,33 milhões de
toneladas, ante 36,52 milhões em outubro.
Crise eleva casos de insônia e depressão entre executivos
07/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

A crise econômica, que se agravou neste ano, aumentou os casos de problemas de saúde
relacionados ao estresse, como depressão, insônia e ansiedade, entre executivos, gerentes
e empresários.
Levantamento feito pela clínica Med-Rio Check Up, que realiza check-ups médicos em
executivos e funcionários de alta gerência de grandes empresas do país, mostrou que houve
elevação de 37,5% no número de pacientes com depressão no primeiro semestre deste ano
na comparação com o mesmo período do ano passado.
A clínica faz anualmente pesquisa com 5.000 pacientes, que pagam cerca de R$ 4.000 por
uma bateria de exames laboratoriais e clínicos. A pesquisa apontou mais ocorrências de
casos de insônia (alta de 19%), ansiedade (60%) e estresse (27,7%).
O temor de perder o emprego e a dificuldade em resolver problemas de gestão fazem com
que os funcionários estendam suas jornadas de trabalho e dediquem menos tempo à saúde.
O sócio-diretor de uma empresa de artigos infantis com 20 anos de mercado, no Rio, é um
exemplo do quanto a crise pode fazer mal à saúde.
O empresário, que pediu que não fosse identificado, conta que desenvolveu depressão após
ter de fechar 16 das suas 17 lojas em dois anos, por causa da crise.
Quando se viu inadimplente e na iminência de demitir seus últimos funcionários, teve uma
crise nervosa, que evoluiu para depressão moderada. O empresário ganhou dez quilos e
chegou a passar dias sem sair da cama.
"Não durmo direito há um ano. Meu casamento acabou, e a perspectiva da minha empresa
é nenhuma", diz. Morador do Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, ele tinha uma
renda de R$ 20 mil. Hoje, os seus ganhos não superam R$ 5.000 mensais.

ESTRESSE
Psiquiatras ouvidos pela Folha explicam que, em momentos de crise, os problemas
emocionais disparam. "O estresse deixa a pessoa suscetível a enxaquecas, gastrites e até
infartos. Mais comuns, porém, são casos de depressão, ansiedade e insônia", afirma o
psiquiatra Antônio Nardi, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (Universidade Federal do Rio).

Segundo o coordenador dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas
de São Paulo, Rodrigo Leite, estudos mostram que o uso de controladores de humor e
antidepressivos disparou em países desenvolvidos durante a crise de 2008.
ANTIDEPRESSIVOS
Este ano, no Brasil, a venda ao varejo desses dois tipos de medicamento aumentou 11,6%
no período de 12 meses encerrados em outubro deste ano, indica levantamento da
consultoria IMS Health.
A empresária Simone Silva, 46, convive desde 2013 com uma depressão controlada por
remédios, mas conta que passou a ter crises constantes recentemente.
Seu salão de beleza no centro do Rio teve queda de 40% no movimento nos últimos doze
meses. Ela diz que chegou a passar três dias seguidos na cama.
"É difícil conviver com a possibilidade de ter de fechar as portas do meu negócio. E enfrento
isso todo dia", diz.
Uma executiva de uma multinacional de logística, de 43 anos, conta que recorreu aos
antidepressivos por não conseguir reverter o quadro ruim na empresa este ano.
Pesquisa da consultoria alemã GfK com 200 brasileiros indicou que as principais causas para
o estresse são a exigência alta sobre si, a falta de sono e de tempo para fazer o que deseja,
a quantidade insuficiente de dinheiro e a violência.
Minério de ferro começa semana com nova queda no mercado à vista da China
07/12/2015 – Fonte: Reuters
Os preços do minério de ferro no mercado à vista na China começaram a semana em queda,
renovando mínimas históricas, em meio a expectativas de que a demanda pela commodity
e por aço encolha no próximo ano.
A cotação para entrega imediata no porto de Tianjin, na China, caiu 1,3 por cento, para
38,90 dólares a tonelada, o menor valor já registrado pelo The Steel Index (TSI), que
começou a compilar dados em 2008.
Baseado no sistema de precificação anual, que antecedeu o atual, que se baseia no mercado
à vista, o mercado está no menor nível desde 2005, de acordo com dados compilados pelo
Goldman Sachs.
Já no mercado futuro, o preço do aço e do minério de ferro subiu, após mínimas históricas.
O minério de ferro para entrega em maio na bolsa de Dalian DCIOcv1 fechou em alta de
1,9 por cento, a 293,50 iuanes (46 dólares) por tonelada. Isso depois de tocar 284 iuanes
na sexta-feira, o mais baixo valor para um contrato mais negociado desde que a bolsa
lançou futuros de minério de ferro em outubro de 2013.
Na bolsa de Xangai, o contrato do vergalhão de aço mais negociado SRBcv1 subiu 1,6 por
cento, para 1.670 iuanes por tonelada, tendo caído para uma mínima histórica de 1.618
iuanes na semana passada.
Garfinkel assume CNseg e prevê alta do setor em 2016
07/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
Jayme Brasil Garfinkel, presidente do conselho de administração da Porto Seguro, assumiu
a presidência da CNseg (associação de empresas do setor). O empresário substitui na
presidência da entidade, Marco Antonio Rossi, executivo da Bradesco Seguros que morreu

em um acidente de avião no dia 10 de novembro. Garfinkel ficará até 9 de fevereiro de
2016, quando entrará a nova diretoria, liderada por Márcio Coriolano, presidente da
Bradesco Saúde.
"Rossi construiu uma liderança muito boa nesses três anos de CNseg. Foi muito atuante,
conseguiu que o setor fosse mais ouvido pelo governo", diz Garfinkel. Entre os avanços
obtidos, o presidente cita o alongamento dos papeis de previdência privada.
Outras demandas antigas, como, por exemplo, o seguro popular de automóvel, porém,
ainda permanecem à mesa da entidade. "Por que não dar possibilidade de se ter seguros
por preços mais baixos, com peças controladas, mas mais baratas?", pergunta. Regras do
seguro saúde também precisam ser rediscutidas, avalia.
"As companhias foram reduzindo o produto individual, que é uma necessidade das pessoas.
Não dá para matar o fornecedor. Pode-se dar todos os direitos ao consumidor, só que não
vai ter quem ofereça o serviço."
Neste ano, o setor já sentiu a crise. O mercado como um todo ainda cresceu mais de 12%.
O seguro de automóvel, entretanto, avançou menos que 5% por causa do declínio do setor
automobilístico -em 2014, havia subido 9%. O seguro de vida se expandiu 24%, no produto
individual.
Em 2016, como a base ficou menor no auto seguro, a expectativa é crescer 8%. Em outros
ramos, ainda há impulso para alta de 10%, diz. "Imagino que será um ano mais difícil que
2015, mas a última coisa que a pessoa corta, acredito eu, é o seguro."
*
Cai o número de empresas que importam insumos, diz CNI
O número de companhias brasileiras que usam matéria-prima ou componentes importados
caiu, segundo pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria).
A sondagem aponta que 39% das empresas estão comprando os produtos no exterior. Em
2009, eram 50%.
"O resultado é uma resposta aos efeitos da desvalorização do real. As companhias só estão
respirando onde há maior capacidade de exportação e de competição com os importados",
diz José Augusto Fernandes, diretor da CNI.
Mais de 20% dos entrevistados disseram que vão reduzir o uso desses componentes nos
próximos 12 meses, conforme o levantamento.
"Há setores, como o de informática, que não têm como diminuir o uso dos insumos de fora.
Já o segmento de máquinas e autopeças pode reduzi-los com mais facilidade no curto
prazo."
A pesquisa foi feita com 2.344 empresas em julho.
Artigo: Injustiças da demissão
07/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os finais são na maioria das vezes mais complexos e complicados do que os começos. Não
é diferente quando se trata da relação de trabalho.
Há muitos interesses e expectativas que não se concretizam ao longo do tempo. Seja por
parte do empregador, seja por parte do empregado.

Nas relações mais duradouras (o que eu considero a partir de três anos), já houve tempo
para as partes se conhecerem, compreenderem o estilo de trabalho, o grau de
comprometimento, os valores.
O comprometimento que dura esse tempo já passou por alegrias e concessões. Já houve
tempo para colher os frutos de projetos e problemas já foram resolvidos e superados. Os
que não foram superados, provavelmente não foram discutidos.
Falta de competência para dar feedback é recorrente nas relações profissionais. A falta de
habilidade para se lidar com desligamentos também.
Em muitos casos, já é esperado e sabido que a demissão acontecerá, outras vezes ela é
inesperada e surpreendente.
A dor da demissão do outro é menor do que a da própria. Assim, acredito que a sinceridade
suprema seja a melhor conduta numa conversa de desligamento. Essa conversa deve ser
com o gestor e não com o RH. Não é alguém do RH que está diariamente com a pessoa a
ser demitida.
A questão é que falta maturidade e a verdade deixa de ser dita por receio de que o outro
não a suporte. A sinceridade é importante, contudo, para seguir adiante.
Evite conversas sem conteúdo, em que se tenta explicar o inexplicável. Não faça rodeios
que mais confundem do que esclarecem. Para isso, são necessários critérios claros e
transparência.
É importante que o gestor seja capaz de reconhecer o empenho do funcionário, as
conquistas obtidas durante o tempo em que permaneceram juntos. Afinal de contas tratase de uma parceria que deu certo por algum tempo.
Reconhecer o outro não é demérito e nem fraqueza, como escutei outro dia de um
profissional da área. São percepções distorcidas como essa que tornam o processo de
desligamento desumano e frio. Isso acaba deixando mágoas levadas por muitos anos.
(Adriana Gomes – mestre em psicologia- coordena o Núcleo de Estudos e Negócios em
Desenvolvimento de Pessoas da ESPM.)
Thyssenkrupp lança programa para melhorar divisão de siderurgia
07/12/2015 – Fonte: Reuters
O grupo industrial alemão ThyssenKrupp lançou um programa de cinco anos para melhorar
o desempenho de sua divisão de siderurgia diante da crise do internacional do setor. A
estratégia poderá ser aplicada também às operações da empresa no Brasil.
O conglomerado industrial afirmou que o programa chamado "one steel" tem como objetivo
concentrar a divisão mais nos clientes, além de aumentar eficiência de produção, inovar
mais rapidamente e melhorar a cadeia de fornecedores.
"Após o forte foco em medidas de redução de custo nos últimos anos e estabilização
financeira bem sucedida, a divisão de siderurgia agora tem como objetivo manter e
continuamente melhorar a sua performance", disse a ThyssenKrupp em comunicado.
O grupo alemão mais que dobrou o lucro operacional na área de aço na Europa no ano
encerrado em setembro graças a profundos cortes de custos, mas importações de aço
barato da China continuam a deprimir preços.

"A situação nos mercados siderúrgicos não se estabilizou e piorou consideravelmente nos
últimos meses", disse a companhia.
A ThyssenKrupp afirmou que o programa vai começar pela divisão de siderurgia na Europa
e que eventualmente poderá ser ampliado para as operações brasileiras, que neste ano
fiscal chegaram ao equilíbrio financeiro pela primeira vez, afirmou nesta semana o
presidente regional da ThyssenKrupp para América do Sul, Michael Höllermann.
No Brasil, a ThyssenKrupp detém a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que tem sido
apoiada pela demanda dos Estados Unidos por aço e desvalorização do real ante o dólar.
Tarifa de importação do aço pode ser definida esta semana
07/12/2015 – Fonte: Portos e Navios
Em meio à pressão do setor siderúrgico, o governo deve decidir nesta semana se eleva ou
não a tarifa de importação do aço. As empresas do ramo se queixam da competição dos
importados.
Os argumentos do Instituto Aço Brasil, repetidos pelo ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Armando Monteiro, apontam que houve "um surto de
medidas protecionistas" no setor em todo o mundo, o que estaria empurrando o aço
excedente para o Brasil, prejudicando a produção nacional.
Não é possível, contudo, chegar a essa conclusão com base nos dados de importação e
produção de aço. Levantamento da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
(Funcex), feito a pedido do Valor, mostra que as importações dos principais produtos de
aço estão caindo em 2015 em relação a 2014 em valor e volume. Questionado sobre que
países elevaram tarifas de importação, o ministério citou apenas o México.
O setor enfrenta problemas internos com a crise econômica. A eventual alta da alíquota
poderia abrir um mercado potencial de US$ 3,852 bilhões para essas empresas. O Instituto
Aço Brasil diz que o setor pode demitir 7,4 mil pessoas nos próximos meses. Desde janeiro
de 2014, já foram dispensados 21,8 mil funcionários.
Por e-mail, a entidade empresarial afirmou que "o mercado interno encolheu drasticamente,
e o setor vem sendo bombardeado por importações diretas e indiretas, numa configuração
mundial em que os países se fecham contra o comércio desleal".
Assim, o aumento da alíquota de importação seria uma medida emergencial para preservar
a indústria nacional.
O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro,
acredita que os dois lados da discussão têm razão. Uma elevação da tarifa realmente
protegeria o setor, mas prejudicaria quem consome aço, que teria de pagar a mais.
"A questão de chegar a um denominador comum. Qualquer que seja a decisão tomada,
alguém vai reclamar, mas creio que se houver aumento, a reclamação será maior", afirmou.
O principal problema para a indústria siderúrgica, explicou Daiane Santos, economista da
Funcex, é que uma sobreoferta global leva a uma queda nos preços do aço, fazendo o
produto nacional perder competitividade. O preço do produto importado caiu de US$ 1,07
por quilo em 2014 para US$ 0,99 por quilo no acumulado de 2015 até outubro, mas não é
possível afirmar que essa queda venha da sobre oferta global, diz Daiane.
O preço do ferro, principal matéria-prima do aço, tem caído desde 2013, quando a média
foi de US$ 135,36 por tonelada. Ele caiu para US$ 96,84 por tonelada em 2014 e para US$
57,67 por tonelada em 2015.

Os dados são do The Steel Index, que compila preços de produtos ligados à cadeia
siderúrgica. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o
coeficiente de penetração das importações na metalurgia subiu de 16,9% no terceiro
trimestre de 2014 para 21,1% entre julho e setembro deste ano.
A desvalorização do real frente ao dólar também é um fator a ser levado em conta, apontou
o presidente da AEB. Isso porque a desvalorização encarece as importações e fornece uma
barreira "natural" para a concorrência estrangeira.
Glencore faz cortes na produção de carvão da Austrália por preços em queda
07/12/2015 – Fonte: R7
A gigante de commodities Glencore informou que vai colocar em ociosidade a deficitária
mina de carvão Collinsville, na Austrália, por três semanas a partir do final deste mês e que
também vai restringir a produção do local no próximo ano, devido à deterioração dos preços
do carvão térmico.
A Glencore afirmou também que irá demitir 80 por cento do pessoal restante na mina no
Estado de Queensland no início do próximo ano, com a perda de 180 postos de trabalho,
tendo já cortado 80 posições em maio.
Collinsville produziu 2,24 milhões de toneladas de carvão térmico, juntamente com alguns
volumes de carvão metalúrgico em 2014, segundo dados da Glencore.
Maior exportadora de carvão térmico do mundo, a Glencore embarcou 38,8 milhões de
toneladas a partir da Austrália nos primeiros nove meses de 2015.
A queda de 43 por cento dos preços do carvão térmico ao longo dos últimos 26 meses e
um excesso de oferta têm contribuído para as perdas financeiras de Collinsville, disse a
companhia.
A Glencore disse em fevereiro que iria reduzir a produção de carvão na Austrália em 15 por
cento em 2015 para evitar a venda com um desconto em um mercado com excesso de
oferta.

