10 DE DEZEMBRO DE 2015
Quinta-feira


MONTADORAS CULPAM A POLÍTICA PELAS DIFICULDADES NA ECONOMIA



FORD ENTRA EM ACORDO COM FUNCIONÁRIOS DE TAUBATÉ PARA ADESÃO AO PPE
EM MARÇO



FUNCIONÁRIOS PARALISAM ATIVIDADES NA DEDINI CONTRA DEMISSÕES E ATRASOS



NOVO PIS DEVE ELEVAR A CARGA TRIBUTÁRIA



AUMENTO DA CESTA BÁSICA EM CURITIBA CHEGA A 18% NO ANO



INFLAÇÃO DE CURITIBA PASSA DE 12% NO ÚLTIMO ANO



INVESTIDORES ABREM PROCESSO NOS EUA CONTRA VALE, MURILO E SIANI POR
DESASTRE



COPEL ASSINARÁ CONTRATO DE R$ 1,4 BI COM A WEG PARA COMPRA DE
AEROGERADORES
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MOODY’S COLOCA EM RISCO SELO DE BOM PAGADOR DO BRASIL E INDICA POSSÍVEL
REBAIXAMENTO



GRUPO “ANTIFRACKING” É CONTRA LEILÃO DE CAMPO DE GÁS NO PARANÁ



AMBEV CONFIRMA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE R$ 60 MILHÕES EM CAMPO LARGO



VOLKSWAGEN VOLTA ATRÁS E DIZ NÃO HAVER PROVAS DE MANIPULAÇÃO EM TESTES
DE POLUENTES



MAIS DE 27 MIL PARANAENSES SÃO PEGOS NA MALHA FINA DO IMPOSTO DE RENDA



LEVY QUER TAXAR INVESTIMENTO E REDUZIR SUBSÍDIO NA CONTA DE LUZ



GLENCORE ACELERA CORTE DE CUSTOS PARA REDUZIR DÍVIDAS



CHEVRON REDUZ PLANOS DE GASTOS PARA 2016 EM 24%, A US$ 26,6 BILHÕES



POR 13 VOTOS A 11, TJ-SP NEGA RECURSO CONTRA LEI DO NOME SUJO



FAZENDA ALTERA SEGURO À EXPORTAÇÃO PARA ATRAIR BANCOS PRIVADOS



INTENÇÃO DE INVESTIMENTOS DAS INDÚSTRIAS VOLTA A CAIR NO 4º TRIMESTRE



INDÚSTRIAS PRETENDEM DIMINUIR OS INVESTIMENTOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES



MAN LATIN AMERICA ESTUDA FABRICAR CAMINHÕES NA ARGENTINA



MAN ABSORVE TOMBO E TEM PRIMEIRO PREJUÍZO



FORD LANÇA PLANO DE MANUTENÇÃO PARA USADOS



AEA ESPERA NOVA QUEDA DO MERCADO EM 2016



DEFINIÇÃO SOBRE OBRIGATORIEDADE DO ESC SAI AINDA EM 2015



GOVERNO ADIA PARA FIM DE 2016 MEDIDA QUE ENCARECERIA CONTA DE LUZ



GOVERNO FEDERAL LANÇA SISTEMA PARA ABERTURA DE EMPRESA EM ATÉ 5 DIAS



BARRAGENS PAULISTAS TERÃO NOVAS REGRAS



MAN TEM PREJUÍZO PELA PRIMEIRA VEZ



FAMÍLIAS GASTAM 22% MAIS DO QUE O GOVERNO PARA TER ACESSO À SAÚDE



VOLKSWAGEN: FRAUDE DOS MOTORES DIESEL FOI PROVOCADA POR 'CADEIA DE
ERROS'



LEIA OS INDICADORES CONJUNTURAIS FIEP2015



RFB ESCLARECE OPÇÃO PELA CPRB E COMO RECOLHER CPP SOBRE O 13º
SALÁRIO/2015
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Montadoras culpam a política pelas dificuldades na economia
10/12/2015 – Fonte: EM.com
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea),
Luiz Moan, afirmou, ontem, que a política está “corroendo” a economia e defendeu, como
medida essencial, que o impasse em torno do pedido de impeachment da presidente Dilma
Rousseff seja superado o mais rápido possível.
A justificativa vem depois de longo período em que o setor se beneficiou da redução de
impostos para estimular as vendas. “Acho que todas as pessoas e instituições precisam,
neste momento, pensar no Brasil em primeiro lugar, então separar as questões políticas
das necessidades da nossa economia. Acho que é um procedimento vital”, afirmou.

Moan reafirmou que a expectativa do setor automotivo é manter as vendas estáveis, pela
média diária, até o terceiro trimestre do ano que vem e “quem sabe” registrar uma pequena
retomada no fim de 2016.
“Essa crise política vai passar”, afirmou, depois de participar de solenidade no Itamaraty
para a assinatura de acordo de livre comércio no setor automotivo entre o Brasil e o
Uruguai. “Se nós conseguirmos manter cinco trimestres estáveis, significa que daí para
frente a gente volta a crescer.”
O acordo com o Uruguai prevê que, a partir de janeiro, os dois países troquem veículos e
autopeças sem a cobrança de tarifa de importação, desde que os produtos tenham uma
parcela mínima de conteúdo nacional (55% para as exportações brasileiras e 50% para as
uruguaias).
Segundo Moan, a expectativa é de que o entendimento gere aumento das vendas para o
Uruguai e uma maior integração do parque produtivo dos dos países. Neste ano, o Brasil
vendeu 13 mil veículos para o Uruguai até novembro.
“Continuamos trabalhando com o governo brasileiro para aprofundar os acordos comerciais
com todos os outros países da América do Sul que ainda não o fizeram, mas também
estamos com os olhos voltados para o Caribe e para o continente africano, fora a União
Europeia”, afirmou o presidente da Anfavea. Diferentemente de acordos anteriores, não
haverá uma cota de comercialização.
O acordo representa uma vitória para o Brasil, que, nas negociações, defendia uma cota
anual superior a 20 mil veículos, o que já representaria quase metade do mercado uruguaio.
Pelo lado do Uruguai, a principal reivindicação era flexibilizar a cota de nacionalização dos
produtos vendidos. A exigência já era pelo menos 50% de conteúdo local, percentual que
foi mantido para os uruguaios, mas aumentado para os produtos brasileiros.
Salvaguardas Em agosto, os dois países fecharam acordo provisório, que perde a validade
no dia 31. Na época, a cota que o Brasil poderia vender ao Uruguai sem pagar imposto de
importação passou de 8.500 veículos e US$ 99,6 milhões em autopeças durante um ano
para 10.056 veículos e US$ 99,6 milhões em autopeças no segundo semestre deste ano.
Os veículos brasileiros ocupam, hoje, 21% do mercado uruguaio, que tem, ainda, a
participação da China, com 28%, Índia, com 14% e México e Coreia do Sul, com 11% cada.
Em 2006, a participação dos carros brasileiros era de 60%. O acordo entra em vigor em 1º
de janeiro de 2016. Os produtos beneficiados pelo entendimento são automóveis de
passageiros, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, autopeças, chassis e pneus. Para itens
que não cumprirem a regra que estabeleceu conteúdo regional mínimo, foi definida uma
cota de comércio: US$ 650 milhões para o Uruguai e US$ 325 milhões para o Brasil.
O acordo tem ainda uma cláusula de salvaguarda para situações de desequilíbrio no
comércio entre os dois países. Nesses casos, um deles poderá solicitar a suspensão
temporária do livre comércio. Caso isso ocorra, um comitê bilateral analisará a situação e
proporá medidas corretivas para o restabelecimento do acordo.
Ford entra em acordo com funcionários de Taubaté para adesão ao PPE em março
10/12/2015 – Fonte: EM.com
A Ford anunciou nesta quarta-feira, que chegou a um acordo com os funcionários da fábrica
da montadora em Taubaté, no interior de São Paulo, para aderir, a partir de março de 2016,
ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), medida criada pelo governo federal para evitar
demissões.

Ficou acertado que os cerca de 1,2 mil trabalhadores da unidade terão suas jornadas
reduzidas em 20%, mas com redução salarial de apenas 10%, uma vez que os outros 10%
serão bancados pelo governo, por meio de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).
A empresa e os trabalhadores ainda não definiriam por quanto tempo irá durar a adesão,
mas o período máximo permitido pelo governo é de 12 meses. A Ford disse que a decisão
foi tomada para adequar a produção à "significativa desaceleração da demanda
automotiva". No acumulado de janeiro a novembro deste ano, as vendas de veículos novos
caíram 25,15% no Brasil, em comparação com igual período do ano anterior.
Agora, a montadora vai protocolar um pedido de adesão ao programa e aguardará pela
resposta do governo. Este é o segundo acordo da Ford com funcionários para adesão ao
PPE.
O primeiro ocorreu em setembro, com trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo.
O acordo deu fim a uma greve que durou oito dias. A montadora pretendia demitir 203
empregados, mas voltou atrás após a negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Funcionários paralisam atividades na Dedini contra demissões e atrasos
10/12/2015 – Fonte: G1

Os funcionários da metalúrgica Dedini Indústria de Base S/A, com unidade em Piracicaba
(SP) e atuação no setor sucroalcooleiro, decidiram paralisar as atividades a partir desta
quarta-feira (9). Segundo o sindicato da categoria, a medida é um protesto contra as
demissões de pelo menos 200 trabalhadores - sendo 100 em Sertãozinho (SP) - e a falta
de cumprimento de um acordo para pagar verbas rescisórias para 468 demitidos.
Na manhã desta quarta-feira, os funcionários queimaram pneus e atearam fogo na guarita
de recepção da empresa, em uma manifestação contra a falta de pagamento de salários e
de verbas para os trabalhadores demitidos.
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, a diretoria da empresa alegou
não ter como pagar os direitos. O G1 tentou contato com a companhia, mas até a publicação
não obteve retorno.
A paralisação das atividades foi definida em assembleia no Fórum de Piracicaba nesta
quarta. Durante o encontro, os trabalhadores realizaram uma manifestação com faixas e
cartazes e se reuniram com o juiz Marcos Douglas da Silva, que conduz o processo de
recuperação judicial da empresa. Também estiveram presentes representantes da unidade
da Dedini em Sertãozinho.
Na manhã desta quinta-feira (10), vai acontecer uma nova assembleia com funcionários e
demitidos no pátio da empresa para definir os rumos da paralisação. Devem paralisar as
atividades os trabalhadores das quatro áreas da companhia (administrativo, mecânica,
fundição, caldeiraria).

Fogo na guarita
Sobre o ataque à guarita da empresa, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba,
João Carlos Ribeiro, afirmou que havia pessoas no protesto que não tinham relação com a
entidade e que podem ter provocado a depredação. "Tinha muita gente lá e não
conseguimos ter controle sobre todos."
No inicio de dezembro, 200 trabalhadores das unidades de Piracicaba (SP) e Sertãozinho
(SP) foram dispensados. Desde fevereiro de 2014, foram cerca de 1,6 mil funcionários
dispensados nas duas cidades, segundo o sindicato. "Reivindicamos os pagamentos de
salários atrasados, de férias, o cumprimento de acordos, demissões", disse o diretor.
Recuperação Judicial
Em agosto deste ano, a Dedini já havia demitido cerca de 650 funcionários em Piracicaba
(SP) e Sertãozinho (SP). No mesmo mês, a empresa entrou com pedido de recuperação
judicial para tentar evitar a falência, e recebeu prazo para retomar a saúde financeira dos
negócios.
Acordo
Ainda segundo a entidade sindical, a empresa não cumpre acordo feito na Justiça do
Trabalho, em 11 de novembro, que determina o pagamento de R$ 1 mil e cesta básica,
todo dia 29 de cada mês aos demitidos. A medida é válida até a realização da assembleia
que será marcada pelo juiz que analisa o processo de recuperação judicial.
"Ao todo, 468 trabalhadores deste processo rescisório são prejudicados. A empresa também
não cumpre com pagamento de férias, FGTS, há atrasos de salários, dentre tantos outros
problemas", afirmou o sindicato em nota.
Mais demissões em 2016
Também conforme os representantes da categoria, a companhia prevê demitir mais 400
funcionários em Piracicaba no início de 2016. O sindicato afirma receber diariamente
metalúrgicos sem dinheiro que precisam "pagar contas, comprar remédios".
"É inadmissível o que a Dedini vem fazendo com esses trabalhadores", afirmou Ribeiro. A
entidade afirmou ainda que entrou em contato com representantes da categoria em
Sertãozinho para organização de um ato contra a empresa.
Novo PIS deve elevar a carga tributária
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A nova proposta de reforma para o PIS/Pasep, encaminhada pelo Ministério da Fazenda
para a Casa Civil na segunda-feira (7), cria três faixas de contribuição, acaba com a
cumulatividade e amplia a relação de insumos e despesas envolvidos na produção que
podem gerar créditos para o pagamento do tributo pelas empresas.
A previsão é que haja aumento da carga de impostos, apesar de ainda não haver
detalhamento das novas alíquotas, que serão divididas em modal, intermediária e reduzida.
O governo nega que as mudanças vão impactar a carga tributária como um todo, ainda que
individualmente parte das companhias possam ter algum aumento ou até redução no
pagamento do imposto, mas para a advogada tributarista Maria Izabel de Macedo Vialle, do
escritório Peregrino Neto & Beltramini, haverá impacto principalmente para as empresas do
setor de serviços e para aquelas que operam dentro do lucro presumido.
“A proposta tem um condão de ser facilitadora, mas disfarçadamente são colocadas três
alíquotas novas, que não se abre os valores, e sabemos que serão mais altas do que a
atual”, afirma. Hoje boa parte do setor produtivo já paga o PIS/Pasep através do regime

não-cumulativo, com alíquota de 1,65%, mas alguns setores como o de serviços utilizam o
regime cumulativo, que não dá créditos, mas tem alíquota menor (0,65%).
Segundo o governo, na nova proposta, os setores que têm menos possibilidade de gerar
crédito serão enquadrados nas alíquotas menores. Na reduzida, por exemplo, entram os
segmentos de saúde, educação, rádio e televisão e tecnologia da informação. Na
intermediária, se enquadram construção civil, telecomunicações, transporte aéreo, parques
de diversão, hotelaria, agências de viagem e turismo.
Incertezas
Para o tributarista Gileno Barreto, sócio do escritório Loeser e Portela Advogados, apesar
de a nova proposta ser melhor do que a anterior, que previa a unificação do PIS e Cofins,
ela ainda gera incertezas. “O momento político causa preocupação se o projeto vem para
facilitar ou se apenas para aumentar a carga”, diz.
UNIFICAÇÃO
A reforma do PIS/Pasep é o primeiro passo para uma mudança maior. A intenção do
governo é alterar também o regime de cobrança da Cofins, que tem a mesma base de
incidência, e unificar os dois tributos.
Uma proposta unificada já era estudada pela Fazenda, mas esbarrou em ações pelo país de
representantes do setor produtivo, que eram contra a ideia.
Para evitar mais confrontos, o governo recuou e apresentou primeiro apenas a reforma do
PIS/Pasep, que deve servir de “teste” para a alteração do Cofins, que tem alíquota maior e
impacta mais no bolso dos empresários.
Projeto autoriza abatimento de despesas como água e luz
Caso a proposta seja aprovada no Congresso, todas as empresas passarão para o regime
não-cumulativo e poderão descontar do valor a ser pago em tudo o que comprarem, tanto
para a produção quanto para o consumo.
No modelo gerador de créditos atual, apenas insumos ligados à produção podem ser
descontados. Se a proposta for aprovada, as companhias poderão abater, por exemplo,
despesas com material de escritório ou com o pagamento de luz e água.
Com a nova regra, todos os abatimentos do valor a pagar virão destacados na nota fiscal
eletrônica.
“Se o governo não conceder créditos sobre a folha de salários, o aumento vai ser muito
considerável para o setor de serviços, porque as despesas com pessoal são a maior fatia
das despesas dessas empresas”, diz João Elói Olenike, presidente do Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação.
Interpretação
A forma atual de créditos gera muitas contestações judiciais e incertezas para as empresas,
afirma Jonathas Gabardo, sócio da PwC Brasil e especialista na área tributária.
“O fisco tem uma interpretação muito restritiva do que pode gerar crédito. Os contribuintes
têm interpretação diferente, que abrange um volume maior de insumos.”

Aumento da cesta básica em Curitiba chega a 18% no ano
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O valor da cesta básica em Curitiba ficou em R$ 375,26 no mês passado, o que representa
uma alta de 7,24% em relação a outubro. No acumulado do ano, o aumento chega a
18,81% e, em 12 meses, a alta é de 17,54%.
Os números foram divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioecônomicos.
O aumento na cesta básica é mais uma comprovação da tendência de elevação dos preços
na capital. Segundo pesquisa do IBGE divulgada também nesta quarta, a inflação
acumulada em Curitiba nos últimos 12 meses ultrapassa 12%.
No ano, a cidade apresenta a inflação mais alta entre as 13 capitais pesquisadas pelo IBGE,
de 11,31%.
Dos 13 produtos da cesta básica curitibana, 12 tiveram aumento no preço em novembro –
apenas o café baixou 1,31%. Os itens que mais pesaram foram a banana (alta de 36,76%),
batata, (27,68%), açúcar (14,21%) e tomate (12,53%).
Segundo os cálculos do Dieese, o custo da alimentação para uma família curitibana (um
casal e duas crianças) ficou mês passado em R$ 1.125,78 e, considerando os valores da
cesta e demais itens de necessidade básica, o salário mínimo do trabalhador teria de ser de
R$ 3.399,22.
JORNADA DE TRABALHO
O brasileiro precisou, em novembro, de 97 horas e 54 minutos de trabalho, em média, para
adquirir os produtos da cesta básica, contra a jornada de 92 horas e 36 minutos em outubro.
A diferença, porém, é ainda maior em relação ao mesmo período do ano passado. Em
novembro de 2014, o tempo exigido era de 91 horas e 44 minutos.

Em novembro, o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu 48,37% do
salário mínimo líquido — descontado o valor da Previdência Social — para comprar os itens,
contra 45,75% em outubro. Em novembro de 2014, o comprometimento do vencimento
com a compra da cesta equivalia a 45,32%.
No acumulado do ano, a banana é o produto que teve a maior alta em Curitiba, de 79,35%.
Em seguida vem a batata, com 40,65%, e o tomate, com 28,66%.
Demais capitais
Além de Curitiba, o preço da cesta básica registrou alta no mês de novembro nas outras 17
capitais pesquisadas pelo Dieese. Brasília foi o local com a maior alta (9,22%), seguida por
Campo Grande (8,66%), Salvador (8,53%) e Recife (8,52%). Na outra ponta da tabela,
Belém registrou a menor elevação (1,23%).
Entre dezembro de 2014 e novembro de 2015, as 18 cidades pesquisas pelo Dieese
registraram alta no preço da cesta. Salvador foi a capital com a maior variação (26,40%),
enquanto Belém registrou a menor (7,74%), informou o instituto.
A pesquisa, divulgada nesta quarta-feira, mostra também que todas as capitais
apresentaram aumento nos preços durante o ano de 2015.
A capital baiana novamente chamou a atenção, registrando elevação de (20,69%); seguida
por Campo Grande (19,55%) e Curitiba (18,81%). Belém (5,87%) e Goiânia (6,85%)
registraram as menores variações.
Inflação de Curitiba passa de 12% no último ano
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A inflação acumulada em Curitiba nos últimos 12 meses ultrapassou os 12% em novembro.
O IPCA medido na capital no mês passado foi de 1,08%, acumulando 12,24% em 12 meses
e 11,31% neste ano. É a inflação anual mais alta entre as 13 capitais pesquisadas pelo
IBGE e fica acima da média nacional de 10,48% em 12 meses.
Itens de alimentação, higiene pessoal e combustíveis estão entre os que mais pesaram para
acelerar a inflação curitibana em novembro. O segmento de alimentação teve uma alta de
1,55% no mês, acumulando 11,69% no ano.
As altas mais significativas em novembro foram de itens como cebola (34,9%), batata
(23,7%), banana d’água (22,4%), açúcar cristal (14,91%) e alface (14,77%). Em todos
esses casos, a inflação acumulada no ano está acima de 13%.
No último mês também houve uma alta forte do etanol em Curitiba (11,35%), que já
acumula elevação de mais de 33% neste ano. A gasolina foi reajustada em 4,36% na capital
no último mês, chegando a 21,47% de alta em 2015.
Chama a atenção também a elevação nos preços do grupo higiene pessoal em novembro:
2,17%. Produtos para higiene bucal subiram 3,68% no último mês, enquanto fraldas
descartáveis subiram 3,65%.
A cebola é a campeã da inflação na capital neste ano, com alta de 69,66%. Ela é seguida
pela energia elétrica residencial, que teve reajuste de 69,66% no ano. Jogos de azar
(47,5%), alface (39,32%) e azeitona (39,06%) são os outros produtos com maiores altas.
Baixa no preço
Somente 15 produtos pesquisados pelo IBGE tiveram deflação neste ano. Eles são liderados
pelas passagens aéreas (-36,28%), seguidas pelo mamão (-10,73%), máquina fotográfica
(-8,65%) e aparelho telefônico (-6,63%).

Investidores abrem processo nos EUA contra Vale, Murilo e Siani por desastre
10/12/2015 – Fonte: R7
Investidores nos Estados Unidos entraram esta semana com ação coletiva contra a Vale na
Corte de Nova York, por causa do desastre da Samarco em Mariana (MG). A Vale é acusada
de emitir comunicados "falsos e enganosos" e não informar corretamente sobre a tragédia
ocorrida no dia 5 de novembro, quando uma barragem se rompeu provocando o vazamento
de lama de rejeitos.
Além da Vale, o presidente da companhia, Murilo Ferreira, e o diretor-executivo de Finanças
e Relações com Investidores, Luciano Siani, são citados como réus na ação coletiva.
O objetivo do processo é recuperar prejuízos aos investidores que aplicaram em American
Depositary Receipts (ADRs), que representam recibos de ações da Vale e são listados na
Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigle em inglês), entre março e novembro.
O processo foi aberto pelo escritório Rosen Law, o mesmo que já abriu uma ação contra a
Petrobras por causa das denúncias de corrupção. O texto não fala em valores para as
indenizações.
O processo menciona uma série de quedas dos ADRs da Vale ao longo de novembro, na
medida em que foram divulgadas novas informações sobre a tragédia em Minas, que causou
mortes e contaminou o rio Doce.
No dia 25, por exemplo, o papel caiu 4% repercutindo um documento das Nações Unidas
(ONU) condenando o acidente e pedindo ações duras do governo brasileiro contra os
responsáveis, ressalta o processo.
O documento, com 21 páginas, cita que a Vale é controladora da Samarco, junto com a
BHP Billinton, cada uma detendo 50%. O texto menciona que a Vale, por meio de um
contrato com a Samarco, usava o reservatório para depósito de rejeitos, e afirma ainda que
os "programas e procedimentos" da Vale para reduzir riscos ambientais são "inadequados".
O processo acusa a Vale de falhar em comunicar aos investidores que a lama que vazou do
acidente era tóxica. O texto menciona uma teleconferência da empresa, dia 16 de
novembro, para comentar o acidente, na qual Siani, segundo a ação coletiva, disse que a
lama que vazou não era perigosa e os componentes químicos não reagem com outras
substâncias.
O investidor interessado em ser o líder da ação, ou seja, representar na Corte todos os
demais, tem até o dia 5 de fevereiro de 2016 para se manifestar.
Copel assinará contrato de R$ 1,4 bi com a WEG para compra de aerogeradores
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A Copel assinará nesta quinta-feira (10) um contrato com a WEG referente ao fornecimento
de 149 aerogeradores. O investimento de R$ 1,4 bilhão será destinado à construção de 13
parques eólicos no Rio Grande do Norte, distribuídos entre os complexos Cutia (sete

parques e 86 aerogeradores) e Bento Miguel (seis parques e 63 aerogeradores). A cerimônia
de assinatura do acordo ocorrerá no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual.
Os dois complexos fazem parte do conjunto de investimentos realizados pela Copel no Rio
Grande do Norte nos últimos anos. Ao final de 2015, a Copel estará operando 15 parques
distribuídos em três diferentes complexos eólicos no Estado. A potência instalada conjunta
desses empreendimentos soma 331,6 MW.
A previsão da Copel é alcançar, em 2019, a potência instalada de 663,6 MW em cinco
diferentes complexos eólicos. O volume é suficiente, segundo a empresa, para abastecer a
população de aproximadamente 8 milhões de habitantes do Pará, por exemplo. Apenas os
complexos de Cutia (180 MW) e Bento Miguel (132,3 MW) terão capacidade conjunta de
312,3 MW.
O investimento estimado na construção de 28 parques eólicos, divididos nos cinco
complexos da Copel no Rio Grande do Norte, é de R$ 3,5 bilhões. A construção dos dois
complexos que receberão os aerogeradores da WEG terá início em 2016 e deverá ser
concluída em um prazo de dois anos.
9 dicas de executivos experientes para diferentes fases do empreendedorismo
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Fundadores de importantes grupos econômicos do Paraná, Oriovisto Guimarães (Positivo),
Miguel Krigsner (Boticário) e Joel Malucelli (J. Malucelli) iniciaram suas carreiras
empreendedoras há mais de 40 anos, “quando essa palavra nem existia e a gente era
trabalhador mesmo”, como diz Malucelli.
O trio de executivos bem-sucedidos compartilhou ideias de gestão durante o Encontro
Empresarial Visionários do Paraná, realizado na última segunda-feira (7), na Universidade
Positivo.
Fundo para escola
Durante o Encontro Empresarial Visionários do Paraná, a J. Malucelli Investimentos lançou
um fundo especial para apoiar o Centro de Educação João Paulo II, escola fundada pelo
professor Belmiro Valverde, falecido em 2014, e que atende crianças carentes na periferia
de Curitiba.
O fundo de renda fixa J. Malucelli Educa vai reverter 100% do valor líquido da taxa de
administração para a instituição. O novo produto tem liquidez diária, com taxa de
administração de 1% ao ano, e aplicação mínima a partir de R$ 10 mil.
A posição privilegiada de quem conquistou mercado e estabeleceu marcas de sucesso pode
ser uma inspiração para quem está em diferentes fases do próprio negócio. Para cada um,
Guimarães, Krigsner e Malucelli dão algumas dicas. Confira:
Miguel Kigsner

Para quem começa
Importante é não perder a fé e acreditar na capacidade dos seus desejos. Há muitos
obstáculos a serem superados.

Para quem está no meio do caminho
Siga com seus planos, independente do ambiente e das dificuldades impostas pelas ações
do governo. Situações diversas vão exigir cada vez mais superação de desafios.
Para quem chegou lá
Manter os negócios em um nível de desenvolvimento alto é, muitas vezes, mais difícil do
que iniciá-los. Busque novos propósitos a cada dia.
Oriovisto Guimarães

Para quem começa
É preciso acreditar no projeto e reunir o máximo de informações sobre o negócio para
desenhá-lo. Será necessário muito trabalho e persistência.
Para quem está no meio do caminho
Fique atento às oportunidades que surgirem para desenvolver o projeto inicial. É importante
valorizar os recursos humanos disponíveis e atender aos desejos dos clientes.
Para quem chegou lá
A empresa tem suas leis próprias e é preciso respeitá-las. O empreendedor serve sua
empresa e não ao contrário. Os negócios não têm fim, estão sempre crescendo ou
diminuindo. Sonho bom é sonho que não termina.
Joel Malucelli

Para quem começa
Acreditar e correr atrás das oportunidades para transformá-las em bons negócios.
Para quem está no meio do caminho
O importante é manter a credibilidade da sua empresa, trabalhar seu conceito e não abrir
mão dele.
Para quem chegou lá
É preciso planejamento para não dar passos maiores do que é capaz e correr o risco de
perder tudo o que foi conquistado.
Moody’s coloca em risco selo de bom pagador do Brasil e indica possível
rebaixamento
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A agência de classificação de risco Moody’s colocou o rating Baa3 do Brasil em revisão para
possível rebaixamento. A classificação de risco serve como um selo de bom pagador e é
usado como referência para fundos de investimentos estrangeiros aplicarem no país. Em
setembro, a Standard&Poor’s rebaixou a nota do Brasil.
Segundo a Moody’s, a revisão é guiada pela rápida e material deterioração macroeconômica
e das tendências fiscais e pela reduzida probabilidade de uma reversão da tendência nos
próximos dois a três anos.

Durante a revisão, a Moody’s vai avaliar a probabilidade de mais deterioração na posição
fiscal do governo diante do cenário base da agência para ratings de nível Baa3 e a
perspectiva de um aumento mais rápido e mais significativo na trajetória de dívida do
governo “no contexto de elevada incerteza política, declínio na confiança do investidor e
recessão mais profunda que a esperada”.
Segundo a Moody’s, os indicadores fiscais e de atividade econômica continuam se
deteriorando fortemente, sem sinal de quando irão atingir o fundo do poço. “A rápida e
material piora das condições macroeconômicas estão levando a Moody’s a reavaliar a
extensão com que o desempenho fiscal e econômico estará de acordo com o rating Baa3
do Brasil”, diz a agência em relatório.
Agência corta rating da Petrobras
Embora a classificação de risco do Brasil esteja apenas em revisão, a Moody’s já cortou
nesta quarta (9) o rating da Petrobras, que foi de Ba2 para Ba3, colocando-o em revisão
para um possível novo rebaixamento. Em geral, quando um país perde a classificação, as
suas empresas também são afetadas.
Em comunicado, a agência de risco informa que a decisão reflete o elevado risco de
refinanciamento da Petrobras, dada a deterioração das condições do setor, que torna ainda
mais difícil levantar caixa por meio da venda de ativos.
O aperto nas condições de crédito a empresas no Brasil e para a indústria do petróleo, a
magnitude de eventuais necessidades de financiamento da companhia e o fluxo de caixa
negativo contribuem para esse cenário.
Grupo “antifracking” é contra leilão de campo de gás no Paraná
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A Coalizão Não Fracking Brasil (Coesus) é contra o leilão que vai licitar, entre outras nove
áreas em todo o país, o campo de gás natural de Barra Bonita, em Pitanga, no Centro-Sul
do Paraná. O certame será realizado nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro, pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Embora esse bloco seja considerado como de gás “convencional”, que pode ser extraído
com o uso das técnicas tradicionais de extração, a Coesus teme que a empresa ou consórcio
vencedor venha a buscar na região o chamado “gás de xisto”, ou “não convencional”, que
fica aprisionado em uma rocha chamada folhelho.
MORATÓRIA
Segundo a Coesus, 54 municípios da “metade oeste” do Paraná aprovaram leis que proíbem
ou dificultam a emissão de alvarás, transporte de veículos e outorga de uso de água a
empresas que pretendam fazer uso do fracking.
Em paralelo, projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná propõe a
proibição dessa atividade, e uma proposta na Câmara dos Deputados pede moratória da
exploração por cinco anos.
A técnica para extraí-lo, chamada de fraturamento hidráulico (“fracking”), é considerada
danosa ao meio ambiente por grupos ambientalistas e parte dos especialistas no setor de
petróleo e gás – outra parte considera que, se bem executado, o fracking tem baixo risco.
O método consiste na injeção de milhões de litros de água misturada a produtos químicos,
em alta pressão, no subsolo terrestre, a fim de quebrar a rocha e então liberar o gás.
“O Código Minerário deixa claro que, se tenho um campo convencional, estou
automaticamente autorizado a explorar também o gás não convencional”, diz o coordenador

da Coesus, Juliano Bueno de Araujo. “O uso do fracking representa um risco real e efetivo
ao aquífero Serra Geral, que perpassa aquela região, ao abastecimento de água da
população e à atividade agropecuária”.
A Copel é uma das inscritas para o leilão desta quinta. Junto com três sócias, a empresa
arrematou quatro blocos com potencial para gás de xisto em um leilão da ANP realizado no
fim de 2013 – um desses blocos é vizinho da área de Barra Bonita.
Proximidade
O campo de Barra Bonita, que será licitado pela ANP, é vizinho de um dos blocos
arrematados pela Copel e suas sócias em novembro de 2013.

Ambev confirma centro de distribuição de R$ 60 milhões em Campo Largo
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) entregou nesta quarta-feira (9) a licença ambiental
para que a Ambev construa um centro de distribuição em Campo Largo, na Região
Metropolitana de Curitiba. O investimento foi antecipado na última segunda-feira (7) pela
Gazeta do Povo , com base em informações da prefeitura.
Segundo Mauricio Soufen, diretor-técnico da Ambev, a nova central receberá investimento
de R$ 60 milhões, terá cerca de 65 mil metros quadrados de área construída e vai criar 100
empregos diretos e 400 indiretos. Ele participou de uma cerimônia no Palácio Iguaçu, em
Curitiba, ao lado do governador Beto Richa.

Com o documento em mãos, Soufen disse que a obra será iniciada imediatamente e que
deverá ser inaugurada no final de 2016. O empreendimento ficará na BR-277. “Será uma
unidade construída com moderna tecnologia. Afinal, a região de Curitiba é estratégia para
o grupo”, afirmou, em entrevista à agência estadual de notícias. O empreendimento vai
substituir o centro logístico que funciona hoje em Curitiba, no antigo prédio da Ambev no
Rebouças, que será desativado até abril do ano que vem.
O novo centro irá receber, armazenar e distribuir produtos da fábrica para 12 municípios
da Grande Curitiba. No local também serão realizadas atividades como a manutenção
simples de caminhões, motocicletas, empilhadeiras, higienização e manutenção de
chopeiras, post-mix e refrigeradores.
Em novembro, a Ambev inaugurou uma nova cervejaria em Ponta Grossa (Campos Gerais),
a 120 quilômetros do local onde será construído o novo centro de distribuição. O
investimento de R$ 825 milhões foi apoiado pelo programa Paraná Competitivo, que garante
incentivos fiscais para atração de investimentos ao estado.
Volkswagen volta atrás e diz não haver provas de manipulação em testes de
poluentes
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A Volkswagen afirmou nesta quarta-feira (9) que não existem provas de manipulação dos
dados de emissão de CO2 de milhares de veículos, ao contrário do que a própria montadora
havia anunciado há algumas semanas.
“Não foi confirmada a suspeita de que foram alterados ilegalmente os números de consumo
de combustível”, afirma em comunicado a companhia, que comercializa 12 marcas.
A empresa também indicou que até o momento não se confirmou o possível impacto
negativo em suas contas, avaliado inicialmente em 2 bilhões de euros.
A Volkswagen, que está envolvida em um escândalo mundial por ter manipulado 11 milhões
de carros para adulterar os resultados dos testes de contaminação, anunciou no início de
novembro o resultado de uma investigação interna, segundo a qual existiam milhares de
veículos com emissões de CO2 inferiores ao indicado, algo que agora desmente.
A montadora afirmou na ocasião que o caso poderia afetar 800 mil veículos, incluindo
automóveis a gasolina, e que poderia custar até dois bilhões de euros.
O novo diretor do grupo, Matthias Müller, e Hans-Dieter Pötsche, presidente do conselho de
supervisão, concederão uma entrevista coletiva na quinta-feira (10) em Wolfsburg, onde
fica a sede da empresa, para falar sobre o caso dos motores com software que adulterava
resultados.

Omissão anterior
Há mais de dez anos, a Volkswagen escondeu informações de agências reguladoras dos
Estados Unidos, diz o jornal Wall Street Journal, que teve acesso a documentos internos da
companhia.
Em 2004, funcionários da Volkswagen nos EUA alertaram seus chefes na Alemanha sobre
defeitos em uma peça do sistema de emissões nos motores movidos à gasolina. Os alemães
decidiram não informar o problema à agência ambiental.
Após dezenas de carros da Audi terem voltado às concessionárias com o sensor quebrado,
o que poderia afetar as emissões, criou-se uma exigência legal para que a peça fosse
incluída em relatórios enviados obrigatoriamente aos reguladores.
Quando um funcionário da Califórnia incluiu a peça defeituosa em um rascunho do relatório,
o executivo da Audi na Alemanha, Bernhard Grossmann, enviou um e-mail para o supervisor
dos funcionários no EUA, Norbert Krause, pedindo para excluir a peça do documento, o que
foi feito dias depois.
O jornal diz que se as autoridades federais dos EUA decidirem investigar a divulgação dos
dados sobre a peça pela Volkswagen e concluírem que ela falhou em fornecer informações,
a montadora poderia estar sujeita a uma multa de até US$ 140 milhões.
A peça, chamada de EGT na sigla em inglês, não é um dispositivo que manipula os testes
de emissões. Ela controla a temperatura do escapamento caso ele aqueça demais, o que
serve para minimizar as emissões.
Mais de 27 mil paranaenses são pegos na malha fina do Imposto de Renda
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

Após ter liberado a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda, a
Receita Federal divulgou nesta quarta-feira (9) o número de paranaenses que acabaram
com a declaração retida na malha fina.
Segundo o órgão, 27.456 declarações, de um total de 1,8 milhão, foram identificadas com
erros e omissões – e, portanto, esses contribuintes não receberão a restituição caso
tivessem direito.
A consulta pode ser feita no site da Receita. Se a declaração não estiver liberada e a página
da Receita Federal informar que o documento ainda se encontra na base de dados, significa
que o mesmo foi retido na malha fina.
Segunda a Receita, a omissão de rendimentos foi, disparada, a principal incidência que
resultou na retenção da declaração, sendo responsável por 13,7 mil dos casos. Em seguida,
aparecem problemas envolvendo despesas médicas (4.602); IRPF não comprovado pela
fonte pagadora (2.488) e pensão alimentícia (1.629).

Em 2014, conforme o órgão, o porcentual de paranaenses que caíram na malha fina foi
maior. Entre as 1,7 milhão de declarações enviadas para a Receita, 40 mil acabaram retidas
na malha.
Levy quer taxar investimento e reduzir subsídio na conta de luz
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O ministro Joaquim Levy (Fazenda) afirmou que o governo quer alterar ainda em 2015 a
tributação de alguns investimentos, em uma referência ao projeto em estudo desde o
começo do ano para acabar com a isenção para as letras de crédito LCI e LCA.
“Acredito que a gente consiga evoluir, possivelmente ainda neste ano, na tributação de
instrumentos financeiros, que nos anos recentes teve um pouco de desorganização e
desequilíbrio”, afirmou o ministro nesta quarta-feira (9). “Foram dados benefícios que, mais
uma vez, foram usados pelos segmentos de alta renda para ter rendimento sem Imposto
de Renda.”
O ministro afirmou que essa medida faz parte das iniciativas para trazer equilíbrio da
tributação em todos os níveis de renda, a exemplo da medida provisória editada em
setembro que aumenta o IR sobre ganho de capital, para igualar as alíquotas às da renda
do trabalho.
Levy disse que essas medidas não têm a mesma visibilidade de um imposto sobre grandes
fortunas, bandeira de vários setores da esquerda e do PT. Mas que essa é a forma como
países desenvolvidos agem para garantir a progressividade do IR.
Conta de luz
Ao discursar na cerimônia de 18 anos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o
ministro afirmou que o próximo passo neste setor é rever os subsídios na conta de luz.
“Temos R$ 20 bilhões em subsídios na conta de energia. Vai para quem e traz o que de
volta para a sociedade? Essa é a pergunta que se coloca agora.”
“A gente deveria passar da moderação tarifária para a moderação dos subsídios. Essa seria
uma meta importante”, afirmou, ao criticar indiretamente a política de presidente Dilma
para o setor no seu mandato anterior.
Levy afirmou ainda que o governo quer garantir tarifas adequadas para atender à demanda
reprimida por energia elétrica no país, mas que não se pode baixar a conta de luz de
maneira artificial, “botando os custos de baixo do tapete”.
Leilão
O ministro da Fazenda classificou com um sucesso os leilões de áreas portuárias em Santos
(SP), realizado nesta quarta-feira, e de hidrelétricas, no final de novembro. Este último,
segundo Levy, teve uma característica inédita.

“A gente viu uma coisa que nunca antes na história desse país tinha acontecido. Um leilão
desse tamanho em que não foi necessário ir ao BNDES. As fontes foram bancos comerciais
e o investidor”, afirmou. “Conseguimos R$ 17 bilhões de dinheiro de verdade, dinheiro novo.
Não é dinheiro que saiu do bolso do governo.”
Levy também destacou a importância das agências reguladoras, que ficaram escanteadas
nos governos petistas, e afirmou que esse é o tipo de atividade para a qual o Estado tem
de direcionar recursos. Nesse ponto, fez uma crítica à política de empresas campeãs
nacionais patrocinada pelo BNDES.
“Temos de voltar a prestar atenção no fortalecimento das atividade essenciais do Estado.
Não é criar grandes corporações. É garantir a eficiência.”
O ministro disse ainda que os responsáveis pelas agências têm lutado por um país no qual
seja possível ter mais investimentos em infraestrutura, por conta de uma atuação
previsível, técnica e sem ideologias.
Glencore acelera corte de custos para reduzir dívidas
10/12/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro
A mineradora Glencore advertiu nesta quinta-feira que o lucro gerado por sua divisão de
trading, fatia crucial de seu negócio, ficaria abaixo do esperado pelo segundo ano
consecutivo, sinalizando mais um período difícil para o setor, conforme a companhia acelera
seu plano para reduzir o endividamento.
A operadora e produtora de commodities sediada na Suíça informou, porém, que pretende
reduzir seu endividamento líquido em entre US$ 18 bilhões e US$ 19 bilhões até o fim de
2016, na comparação com uma meta anterior de pouco mais de US$ 20 bilhões.
Após o anúncio das metas de redução do endividamento, a ação da Glencore subia 12,16%
na Bolsa de Londres, às 7h40 (de Brasília).
Em setembro, a mineradora divulgou medidas no valor de US$ 10 bilhões, a fim de reduzir
o endividamento líquido em cerca de um terço, para cerca de US$ 20 bilhões, de US$ 29,6
bilhões no fim de junho.
O anúncio foi feito em meio a preocupações de que a companhia possa perder seu status
de grau de investimento, se os preços das commodities recuarem mais ou permanecerem
baixos por mais tempo, diante de seu grande endividamento.
A companhia disse que conseguiu atingir boa parte de seus compromissos, ou US$ 8,7
bilhões até agora, através da venda de ativos, do corte de custos e da suspensão de
dividendos. Agora, fortalece sua meta líquida de redução do endividamento líquido em
quase US$ 3 bilhões, para US$ 13 bilhões.
"A Glencore está bem posicionada e continua a gerar caixa no atual ambiente, mesmo com
os preços baixos", afirmou o executivo-chefe da companhia, Ivan Glasenberg.
A ação da Glencore, porém, recuou 72% desde o início do ano, o segundo pior desempenho
no índice de mineradoras do FTSE 100 neste ano, depois apenas da Anglo American.
Os papéis do setor são afetados pela queda nos preços das commodities, diante da
desaceleração da China, e pelo aumento nos estoques, após anos de investimentos na
expansão de minas.

Chevron reduz planos de gastos para 2016 em 24%, a US$ 26,6 bilhões
10/12/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro
A Chevron, segunda maior petrolífera dos EUA em receita, projeta que terá gastos de capital
no total de US$ 26,6 bilhões em 2016, o que representará uma queda de 24% em relação
ao resultado deste ano.
A forte tendência de queda do petróleo, que nos últimos dias atingiu os menores níveis em
quase sete anos, forçou a Chevron e outras empresas do setor a cortar custos e rever
planos de investimentos para o próximo ano.
Em outubro, a Chevron já havia anunciado que iria reduzir seu quadro de funcionários em
10% e, a exemplo do que fez o concorrente maior ExxonMobil, avisou que tentaria diminuir
os gastos em 2016 para algo entre US$ 25 bilhões e US$ 28 bilhões.
Segundo o executivo-chefe da Chevron, John Watson, o plano de gastos para o ano que
vem vai permitir à empresa concluir e avançar com projetos em andamento e "financiar
investimentos de retorno elevado e ciclo curto" e, ao mesmo tempo, preservar opções de
programa de longo prazo.
Os gastos da Chevron para 2016 preveem US$ 24 bilhões para projetos de exploração e
produção, com a maior parte do valor destinada para operações internacionais.
Por 13 votos a 11, TJ-SP nega recurso contra lei do nome sujo
10/12/2015 – Fonte: EM.com
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgou improcedente o recurso interposto contra
a Lei 15.659/2015 que obriga os birôs de crédito, como Serasa Experian e Boa Vista SPC,
a informar o devedor inadimplente por meio de aviso de recebimento (AR) antes de incluílo nas chamadas listas negras. A decisão recebeu 13 votos contra 11.
Saiba mais
O recurso (embargos declaratórios) foi interposto pela Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), entidade que representa os interesses dos
birôs de crédito, e teve apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
A lei é de autoria do ex-deputado estadual e atual presidente nacional do Partido dos
Trabalhadores (PT), Rui Falcão, e entrou em vigor em janeiro último, após a Assembleia
Legislativa derrubar o veto do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Desde março, porém,
uma liminar suspendeu a aplicação da lei. Em setembro, a liminar foi derrubada, a regra
voltou a valer e as listas negras deixaram de ser atualizadas.
Os órgãos que lutam por direitos dos consumidores alegam que a negativação gera
constrangimentos para os consumidores e, por isso, eles precisam ser informados
antecipadamente.
Já os bancos, birôs de crédito e empresas defendem que a restrição às listas de nome sujo
pode não só restringir mais a oferta de crédito, já impactada pelo ambiente econômico,
mas também aumentar o custo para tomadores, uma vez que a base de negativados é uma
das estatísticas consideradas na análise de crédito.
Atualmente, proteger os consumidores das listas negras é o objetivo central de 11 matérias
que tramitam no Congresso. Dois desses projetos, um de 2007 e outro de 2009, citam a
necessidade da implantação do AR em todo o Brasil. Antes, era necessária apenas uma
carta simples. Ainda cabe recurso da Facesp sobre a decisão do TJ-SP.

Fazenda altera seguro à exportação para atrair bancos privados
10/12/2015 – Fonte: EM.com
A presidente Dilma Rousseff editou nesta quarta-feira, Medida Provisória (MP) que faz uma
ampla reforma no seguro de crédito à exportação garantido pelo Tesouro Nacional.
Num momento de melhora dos resultados da balança comercial brasileira, a reboque da
alta da dólar, a MP aumenta o leque de produtos que poderão ter o financiamento das
exportações segurado pela União.
A MP também visa atrair bancos privados ao crédito das vendas externas. Hoje, o
financiamento à exportação é ainda muito concentrado no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco do Brasil (BB). O risco do governo
nas exportações é menos oneroso para o banco financiador.
O governo incluiu na lista de acesso ao seguro público bens agrícolas cujo produtor seja
beneficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais.
O seguro do governo é bancado pelo Fundo de Garantia à Exportação (FGE), que tem hoje
disponibilidade para dar garantias de US$ 7 bilhões em novos financiamentos. O Fundo tem
US$ 28 bilhões de exportações seguradas.
Segundo o subsecretário de Crédito e Garantias às Exportações do Ministério da Fazenda,
Guilherme Laux, as mudanças vêm sendo costuradas há um ano e meio e têm como objetivo
deixar o seguro de crédito à exportação mais abrangente e eficiente.
"Estamos abrindo o seguro para novos atores", disse. Para ele, o seguro de crédito à
exportação é ainda pouco divulgado no País, principalmente entre médias e pequenas
empresas. No ano passado, o governo abriu o acesso também para essas empresas. O
subsecretário destacou que a MP ajudará o País a exportar volumes maiores de bens e
serviços no cenário atual mais favorável da balança.
Até agora, o FGE, criado em 1997, foi mais voltado às exportações de aviação civil
(Embraer), serviços de obras de infraestrutura de obras e bens de capital. A abertura para
bens agrícolas era uma demanda dos exportadores. A intenção do governo é ampliar aos
poucos os tipos de exportação que poderão ter acesso ao seguro.
"A MP vai trazer novos bancos para o financiamento com menos insegurança jurídica",
afirmou o subsecretário. Um dos dispositivos da MP deixa claro que os prazos do FGE são
os previstos no Código Civil. A estratégia do governo é deixar o seguro compatível com o
que é feito em outros países.
Outra alteração feita pela MP trata da cobrança judicial de créditos pela União. A MP
dispensa a União da cobrança judicial de créditos cuja recuperação seja considerada
inviável, ou seja, quando for verificado pela Secretaria de Assuntos Internacionais do
Ministério da Fazenda que o custo dos procedimentos necessários à cobrança é superior ao
valor a ser recuperado.
A MP inclui a possibilidade de o seguro ser utilizado também por seguradoras e organismos
internacionais que financiarem, refinanciarem ou garantirem a produção de bens e a
prestação de serviços destinados à exportação brasileira.
O FGE já arrecadou, desde a sua criação, US$ 1 bilhão em prêmios e teve que pagar apenas
US$ 40 milhões de indenizações.

Intenção de investimentos das indústrias volta a cair no 4º trimestre
10/12/2015 – Fonte: G1
Os próximos meses devem seguir ruins para a indústria. Levantamento divulgado nesta
quinta-feira (10) pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que a intenção de
investimentos voltou a cair no quarto trimestre, para o menor patamar desde o início da
pesquisa, no terceiro trimestre de 2012.
O indicador atingiu 84,9 pontos no período – sete pontos abaixo do trimestre anterior, e 23
pontos abaixo do nível registrado entre outubro e dezembro de 2014. Indicadores abaixo
de 100 apontam mais empresas prevendo diminuir investimentos que aumentar nos 12
meses seguintes.
“A queda do indicador no quarto trimestre sinaliza continuidade da fase de desaceleração
dos investimentos produtivos e reflete o aumento da ociosidade e a baixa confiança
empresarial", afirma, em nota, o superintendente adjunto para ciclos econômicos da FGV,
Aloisio Campelo Jr.
"A pesquisa captou ainda um aumento da incerteza das empresas em relação à execução
dos investimentos planejados, uma tendência que, em condições normais, sinaliza o
aumento da chance de revisões do planejamento diante de mudanças do cenário“, conclui.
Indústrias pretendem diminuir os investimentos nos próximos 12 meses
10/12/2015 – Fonte: R7

O setor industrial deve diminuir os investimentos nos próximos 12 meses, de acordo com
a sondagem realizada pela FGV (Fundação Getulio Vargas). O indicador de intenção de
investimentos da indústria recuou 7,0 pontos no quarto trimestre de 2015 em relação ao
trimestre anterior.
Com o resultado, o índice atingiu 84,9 pontos, o menor nível da série iniciada no terceiro
trimestre de 2012, sinalizando continuidade da tendência de desaceleração do volume de
investimentos produtivos.
Segundo o superintendente adjunto para ciclos econômicos da FGV/IBRE, Aloisio Campelo
Jr., a queda do indicador no quarto trimestre sinaliza continuidade da fase de desaceleração
dos investimentos produtivos e reflete o aumento da ociosidade e a baixa confiança
empresarial.
— A pesquisa captou ainda um aumento da incerteza das empresas em relação à execução
dos investimentos planejados, uma tendência que, em condições normais, sinaliza o
aumento da chance de revisões do planejamento diante de mudanças do cenário.
O indicador mede a disseminação do ímpeto de investimento das empresas industriais,
colaborando, desta forma, para antecipar tendências econômicas. Por tratar do horizonte
de 12 meses, assume-se que o indicador apresente pouca ou nenhuma sazonalidade,

embora o tamanho relativamente pequeno da série impeça uma análise conclusiva sobre o
assunto.
Indicadores abaixo de 100 pontos decorrem da incidência de mais empresas prevendo
diminuir investimentos que aumentar nos 12 meses seguintes. No quarto trimestre, 15,7%
das empresas estão prevendo investir mais nos 12 meses seguintes, e 30,8% prevendo
investir menos. No terceiro trimestre, esses percentuais haviam sido de 20,4% e 28,5%,
respectivamente.
Outros setores
Nos outros setores pesquisados (Serviços, Comércio e Construção), o indicador de ímpeto
de investimentos possui periodicidade semestral, sendo apurado no segundo e quarto
trimestres de cada ano.
No setor de serviços, o indicador caiu 10,8 pontos chegando a 91,5 pontos, primeiro
resultado inferior a 100 pontos na série iniciada no quarto trimestre de 2014. Neste
trimestre, 14,5% das empresas preveem investir mais enquanto 23% programam investir
menos. No segundo trimestre, estes percentuais haviam sido de 22,8% e 20,5%,
respectivamente.
No comércio houve ligeira melhora no quarto trimestre de 2015 (1,4 ponto), com o
indicador passando de 112,9 para 114,3 pontos. As empresas que estão prevendo aumento
representam 27,5% e as que planejam diminuir 13,2% do total. No segundo trimestre, as
parcelas foram de 25,7% e 12,8%, respectivamente.
O pior resultado setorial foi observado na construção, segmento em que o indicador caiu
13,7 pontos e chegou a 69,6 pontos, menor da série iniciada no quarto trimestre de 2014.
Neste trimestre, apenas 9,9% das empresas pretendem investir nos próximos 12 meses e
40,3% planejam diminuir os investimentos. No segundo trimestre, 14,3% previam aumento
e 31,0%, diminuição do volume de investimentos nos 12 meses seguintes.
MAN Latin America estuda fabricar caminhões na Argentina
10/12/2015 – Fonte: Automotive Business
“Não faz sentido sermos líderes de vendas de caminhões no Brasil e não sermos na
Argentina também. Nosso objetivo é ganhar a liderança lá também.” Assim Roberto Cortes,
CEO da MAN Latin America, responde à pergunta sobre se a empresa pretende fabricar
produtos em solo argentino, onde as marcas Volkswagen e MAN têm menos de 10% do
mercado, atrás da Ford e da líder Iveco, que domina perto de 25% das vendas com a fábrica
mais completa de veículos comerciais do país.
A fabricação local é essencial para acessar as linhas de financiamento mais atrativas
oferecidas pelo governo argentino somente a caminhões montados localmente.
“Ainda não temos uma definição sobre isso, mas parece óbvio dentro do Mercosul construir
alternativas de trocas de produtos fabricados em ambos os países, fazendo algumas coisas
lá e outras aqui. Vamos esperar pelas definições do novo governo (recém-eleito) e verificar
as possibilidades. Se for viável poderemos no futuro fazer lá alguns produtos”, explica
Cortes.
Entre as possibilidades estudadas, está o aproveitamento de sinergias dentro do Grupo
Volkswagen, que mantém em operação na Argentina a fábrica de Pacheco, nos arredores
de Buenos Aires, onde é fabricada a picape Amarok, e uma unidade de produção de
transmissões em Córdoba. “Já fizemos isso no México, quando aproveitamos a estrutura
que a Volkswagen tinha em Puebla para começar a montar caminhões lá. Podemos fazer

algo parecido na Argentina, construindo uma linha dentro de umas das fábricas que
existem”, explica Cortes.
Além do Brasil, a MAN Latin America tem linhas de produção no México e na África do Sul,
para onde envia a maior parte dos componentes para a montagem de caminhões
Volkswagen nesses países. Na Argentina, a própria empresa administra as importações e
distribuição aos concessionários.
MAN absorve tombo e tem primeiro prejuízo
10/12/2015 – Fonte: Automotive Business

O resultado da MAN Latin America em 2015 foi pior do que as mais pessimistas previsões.
Com o mercado brasileiro de caminhões em queda livre de 50% este ano, foi impossível
manter o balanço no azul e a empresa registra seu primeiro prejuízo operacional na região
em 20 anos, desde quando estabeleceu fábrica em Resende (RJ), ainda como Volkswagen
Caminhões e Ônibus.
Segundo registra o balanço da companhia até setembro (último dado disponível), as perdas
na América Latina somam € 45 milhões, contra lucro operacional de € 76 milhões nos
mesmos nove meses de 2014.
“Praticamente todo esse prejuízo se deve ao resultado do Brasil”, reconhece Roberto Cortes,
CEO da MAN Latin America. “Em 2014 o ano já tinha sido de queda de 12%. No começo de
2015 já sabíamos que seria ruim, medidas econômicas ortodoxas teriam de ser tomadas
pelo governo.
Esperávamos talvez um novo pequeno recuo nas vendas, mas nunca imaginamos uma
queda de mercado de 50%. Voltamos ao volume de 1999, são 15 anos atrás. Foi muito pior
do que nossas piores previsões. O pior é que foi inesperado, só deu para tomar medidas
reativas a cada número negativo”, lamenta o executivo.
Uma dessas reações foi reduzir o ritmo em Resende ao mínimo possível. “Em outubro
negociamos com os trabalhadores a redução de 10% da jornada e dos salários antes mesmo
de o governo adotar o PPE (Programa de Proteção ao Emprego, que permite reduções
temporárias de jornada e salários com parte dos vencimentos dos trabalhadores envolvidos
bancado pelo governo).
Se soubesse que o ano terminaria assim teria proposto redução maior. Agora já
homologamos um pedido de PPE de 20%; não é de 30% porque ainda não estou tão
pessimista assim com 2016”, revela Cortes.
Para o próximo ano as expectativas mais otimistas são de estabilidade do mercado, o que
deve manter o ritmo inalterado da fábrica. “Reconheço que está muito difícil voltar a
volumes (no Brasil) acima de 100 mil caminhões/ano, mas não descarto essa possibilidade
se a indefinição política for superada.
Se nada mudar e o baixo nível de confiança persistir, 2016 pode ser ainda pior do que 2015,
pois caminhão é um bem de capital que precisa justificar o investimento”, avalia Cortes. Na

sede da MAN em Munique, Alemanha, onde o CEO está no mínimo uma vez por mês, a
avaliação é de que o cenário negativo é passageiro. “O Brasil continua a representar para
o grupo uma enorme perspectiva de crescimento. O momento é de preocupação, mas com
serenidade, sem pânico.”
Cortes relativiza o fim do PSI, financiamento barato do BNDES responsável por cerca de
80% das vendas de caminhões no País. Para ele, o Finame tradicional é um bom substituto,
com custo variável de TJLP (hoje de 7% ao ano) mais a remuneração do banco: “Terá taxas
muito parecidas e não depende de subsídio do Tesouro. É bom ter essa definição para o
ano. O que estamos pedindo é que a parcela financiável seja aumentada.”
Atualmente o Finame financia 50% do valor para grandes empresas e 70% para pequenas
e médias, e pode chegar a 90% em ambos os casos com a diferença remunerada pela taxa
Selic (hoje de 14,25% ao ano).
O pleito dos fabricantes junto ao governo é que seja aplicada só a TJLP à linha, com
financiamento de ao menos 90% do bem. Com tudo incluído o custo da linha ficaria entre
12% e 14% ao ano, dependendo do cliente. “Isso dá de 2% a 4% acima da inflação atual,
o que já é bastante bom”, diz o executivo.
RITMO LENTO
A fábrica no sul fluminense da MAN trabalha atualmente com apenas um turno e quatro
dias por semana. As férias de fim de ano, que normalmente duravam uma semana, foram
antecipadas e já começaram esta semana, com volta ao trabalho programada só para 7 de
janeiro. O nível de estoque para atendimento do mercado doméstico chega a 40 dias de
vendas.
Este ano, Cortes informa que Resende produzirá e venderá 24 mil unidades de caminhões
e chassis de ônibus, algo como 6 mil para exportações, “que estão crescendo com o câmbio
favorável, as vendas já aumentaram 50% para Argentina, Chile, México e África do Sul,
nossos principais mercados, mas ainda representam somente cerca de 15% da produção”,
diz o executivo. “O ritmo é bastante reduzido, basta lembrar que temos capacidade para
100 mil por ano e em 2011 produzimos 72 mil”, recorda.
Cortes ressalta, contudo, que a situação seria bem pior não fosse o sistema mais flexível
do consórcio modular que opera a planta de Resende, com fornecedores executando
diversas funções dentro da linha de produção.
“Temos custos e salários mais baixos e conseguimos ajustar a fábrica para trabalhar com o
ritmo atual, sem precisar fazer grandes demissões unilaterais em massa. Se ainda assim
nós estamos perdendo dinheiro, imagino que os concorrentes estão perdendo muito mais”,
estima.
GANHO DE MERCADO
Ainda que de forma muito leve, o tombo no Brasil foi amortecido pelo ganho de quase um
ponto porcentual de participação de mercado este ano, que chega a 27,4% de janeiro a
novembro e coloca a MAN na liderança das vendas de caminhões no País, com 18 mil
unidades emplacadas que representam queda de 45% sobre o mesmo período de 2014 –
abaixo, portanto, da média geral do mercado com recuo de quase 50%.
“É preciso celebrar porque conseguimos fazer isso em condições muito adversas,
enfrentando a concorrência cada vez mais acirrada, com ofensiva do nosso principal rival
(leia-se Mercedes-Benz) nunca antes observada”, destaca Cortes.
Ele atribui o ganho de market share ao planejamento de produtos iniciado ainda no fim de
2013. “Em 2014 lançamos 19 modelos ajustados para atender as necessidades dos clientes

em tempos de crise, com vários ajustes para reduzir os custos de operação de nossos
caminhões”, explica Cortes. Ele também comemora o fato de nenhuma concessionária da
rede ter fechado as portas no ano. “Terminamos o ano com o mesmo número de revendas
que começamos.”
No segmento de extrapesados onde, a MAN atua com seus TGX, a participação ainda é
tímida, mas Cortes vê chances de crescimento no futuro. “Tínhamos pouca competitividade
com o modelo, mas este mês atingimos o grau de nacionalização de 60% em peso e valor
do TGX (condição mínima exigida pelo BNDES para financiar o caminhão integralmente pelo
Finame)”, explica.
A MAN também continua vice-líder no País em vendas de chassis de ônibus, com 3.351
unidades vendidas de janeiro a novembro, em queda de 45% sobre o mesmo período de
2014. A participação no segmento caiu 1,5 ponto, de 23,1% para 21,6%.
“Mas se tirar dessa conta as vendas licitadas para o programa Caminho da Escola do
governo federal, que foi interrompido este ano, nós até ganhamos market share, o que nos
inspira a buscar a liderança em ônibus também”, promete Cortes.
Com veículos das marcas MAN e Volkswagen, o Brasil até o ano passado era o maior
mercado mundial da MAN, com mais de um terço das vendas mundiais do grupo e larga
margem de vantagem à frente o segundo, a própria Alemanha. Com o tombo de 2015,
Cortes ainda não sabe se manterá essa liderança.
Ford lança plano de manutenção para usados
10/12/2015 – Fonte: Automotive Business

A Ford lançou um contrato de manutenção para caminhões usados. O programa oferece a
frotistas uma opção que até o momento só estava disponível para veículos novos. Dois tipos
de plano preveem o serviço de manutenção preventiva ou com a inclusão de peças de
desgaste natural. As duas modalidades têm valores mensais predeterminados e a garantia
de atendimento nacional.
Os planos podem ser contratados para caminhões com até 60 meses de uso. Veículos com
plano de manutenção em dia são dispensados de inspeção prévia. Segundo a Ford, o preço
do contrato é calculado com base na quilometragem rodada e os prazos de revisão variam
com o modelo e a aplicação do veículo, desde 10 mil quilômetros para a Série F até 40 mil
km no caso dos extrapesados Cargo.
O plano Class, de manutenção preventiva, inclui troca de óleo do motor, transmissão e
diferencial, filtros, líquido de arrefecimento, fluido da embreagem e da direção hidráulica.
O plano Plus acrescenta peças de desgaste natural como embreagem, lonas e tambores de
freio, reparos do motor de partida, bateria, lâmpadas e fusíveis. Nas revisões é feita ainda
a inspeção de mais de 40 itens do veículo.
A Daudt Logística foi uma das primeiras a contratar o Ford Service para usados. A empresa
recentemente ampliou sua frota com 21 caminhões novos, dos modelos Cargo 1119, 1723

e 2429, com contrato de manutenção, e também adquiriu o plano para 34 caminhões
usados
AEA espera nova queda do mercado em 2016
10/12/2015 – Fonte: Automotive Business

A AEA, Associação da Engenharia Automotiva, projeta para 2016 mais um ano difícil. A
entidade projeta nova retração do já baixo patamar de vendas. “Antes esperávamos que as
coisas começassem a melhorar a partir do segundo semestre do ano que vem, mas agora
não há nada que indique mudança do cenário”, aponta Edson Orikassa, presidente da
entidade e gerente de engenharia de produto da Toyota.
A expectativa dele é de que uma melhora efetiva das vendas aconteça apenas em 2018,
após a eleição de um novo presidente para o Brasil. “No início de 2015 as pessoas não
esperavam deterioração tão grande da economia, então tinham compras programadas.
Agora, nestas condições, não há planejamento para investir na aquisição de veículos nos
próximos meses”, lamenta.
INOVAR-AUTO NO HORIZONTE
Apesar do cenário, o executivo acredita que tudo está nos trilhos para que o Inovar-Auto
aconteça dentro dos prazos programados, com as primeiras verificações das metas de
eficiência energética a partir de outubro de 2016. “Pode ser que o governo segure algumas
exigências novas, mas o que está previsto no programa vai seguir”, acredita.
Orikassa destaca que, mesmo antes das medições, houve mudança de patamar dos carros
vendidos no Brasil, com redução de consumo de combustível e de emissões de poluentes.
“Cada empresa tem a sua estratégia, mas percebemos a média melhorando muito. Ninguém
quer correr o risco de pagar as multas elevadas pelo descumprimento das metas de
eficiência energética.” Mesmo sem apresentar dados, o presidente da AEA assegura que o
movimento fica claro quando observados os índices do Programa de Etiquetagem Veicular
do Inmetro.
A entidade tem oferecido embasamento técnico para que o governo tome decisões para o
programa. Orikassa conta que, com o momento político conturbado, ainda está distante o
planejamento de uma possível segunda fase para o Inovar-Auto. Ainda assim, a entidade
sugere melhorias para o programa, que poderão ser implementadas ainda nesta etapa.
A primeira delas, já adotada, é oferecer algum benefício para carros que contem com
dispositivos capazes de melhorar a eficiência energética, mas cujo efeito não pode ser
medido em laboratório, como o sistema Start-Stop e o indicador de troca de marchas no
painel dos carros. O próximo passo é criar condições diferenciadas para veículos comerciais

leves. “Hoje as metas são iguais para automóveis e para comerciais leves. Queremos seguir
o exemplo das legislações da Europa, Estados Unidos e Japão, que dão limites menos
rigorosos para modelos comerciais”, esclarece.
Definição sobre obrigatoriedade do ESC sai ainda em 2015
10/12/2015 – Fonte: Automotive Business

O ESC, sistema de controle eletrônico de estabilidade, está perto de se tornar item
obrigatório nos carros vendidos no Brasil. A informação foi confirmada por Edson Orikassa,
presidente da AEA, Associação de Engenharia Automotiva, e gerente de engenharia de
produto da Toyota.
Ele acredita que o assunto deve ser regulamentado antes do fim de 2015. “Sugerimos prazo
de cinco a sete anos para a implementação em 100% dos carros vendidos no País”, conta.
Segundo ele, este é o tempo necessário para a adaptação dos projetos, incluindo o ESC em
automóveis que hoje ainda não contam com o sistema. Dessa maneira, a chegada da
tecnologia aconteceria de forma gradativa.
O executivo faz um paralelo com o início de 2014, quando se tornou compulsória a oferta
de airbag duplo frontal e freios ABS. Orikassa estima que atualmente o sistema de controle
de estabilidade esteja presente em apenas 5% a 10% dos veículos vendidos no Brasil.
A AEA foi responsável por fazer a proposta técnica da obrigatoriedade do ESC para o
Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Para a entidade, a tecnologia seria uma
ferramenta importante para que o Brasil reduzisse acidentes com mortes nas estradas.
“Essa é a década da segurança veicular da ONU e o País já foi cobrado por não ter registrado
bons resultados”, lembra.
Além da pressão internacional, há um movimento local pela adoção do ESP em larga escala.
No início de novembro a Proteste, associação de defesa do consumidor, lançou a campanha
Carro sob Controle com o objetivo de tornar o sistema obrigatório no Brasil.
Além disso, o Latin NCAP, programa que avalia a segurança de carros novos vendidos na
América Latina e Caribe, vai atualizar seu protocolo no próximo ano, só garantindo nota
máxima em segurança para os automóveis equipados com o controle eletrônico de
estabilidade.
Para ganhar as almejadas cinco estrelas, os carros terão também de apresentar bom
desempenho em outros aspectos avaliados, como nos testes de impacto frontal, lateral e
contra poste.
EVOLUÇÃO EM SEGURANÇA
Orikassa estima que o ESC tem custo adicional para o consumidor de R$ 1 mil a R$ 2 mil.
Ele diz, no entanto, que o impacto da inclusão do dispositivo no preço do carro será menor
do que o registrado quando a indústria teve de oferecer airbags e freios ABS. O executivo

acredita que tornar obrigatório o controle eletrônico de estabilidade é um caminho essencial
para aumentar a segurança. “Este é um item pelo qual a maior parte dos consumidores não
paga mais para ter se for opcional. A partir do momento em que todas as empresas
precisam oferecer de série, fica mais fácil. Nenhuma montadora vai sair em desvantagem”,
analisa.
Para o presidente da AEA, os próximos passos para tornar o carro brasileiro mais seguro
são exigir itens para reduzir os danos de impactos laterais, como proteção para as portas
e airbags laterais.
Em seguida, ele acredita que é o momento de olhar com mais cuidado para a segurança do
pedestre. Orikassa sugere a adoção de medidas para tornar o capô do veículo menos rígido
com, por exemplo, um distanciamento sutil entre a tampa e o motor. Dessa forma, em caso
de atropelamento, os danos ao pedestre tendem a ser menores, com melhor absorção do
impacto.
Governo adia para fim de 2016 medida que encareceria conta de luz
10/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
O Ministério de Minas e Energia decidiu manter inalterado, até o fim de 2016, o volume de
energia que as usinas são autorizadas a vender a distribuidoras e grandes consumidores –
as chamadas garantias físicas das hidrelétricas.
A revisão, portanto, entrará em vigor com dois anos de atraso, pois o prazo para a
renovação desses limites venceu pela primeira vez em dezembro de 2014. Estava prevista
para este mês uma mudança na regra.
Ao adiar a medida, o governo evita um aumento das tarifas cobradas dos consumidores
para o próximo ano, o que poderia ter impacto sobre a inflação.
A nova data para a revisão foi publicada pelo ministério um dia depois de o titular da pasta,
ministro Eduardo Braga, reunir-se com Dilma Rousseff para discutir a situação do setor
elétrico.
Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, a conta de luz subiu 52,3%. Com o novo
adiamento, seguem vigentes os volumes atuais de energia vendida ao mercado, seja em
leilões promovidos pelo governo ou diretamente a consumidores livres por meio de
contratos.
Na terça (9), a Folha revelou que a revisão das capacidades de produção afetaria as usinas
que renovaram as concessões seguindo as regras propostas pelo governo em 2012, quando
o objetivo era reduziu o custo de geração.
Como consequência, as tarifas deveriam subir em 2016, pois as distribuidoras precisariam
repor o volume de energia perdido compensando com geração de hidrelétricas, térmicas e
eólicas mais caras.
O ministério diz que manterá o cronograma para a apresentação da nova fórmula usada
nas revisões e para a definição das novas garantias físicas. Nesta sexta-feira (11), o setor
ficará sabendo a nova metodologia de cálculo, e os novos volumes devem ser publicados
em março.
ATRASO
Devido ao atraso na reavaliação da capacidade das usinas, o TCU (Tribunal de Contas da
União) exigiu que o ministério criasse um plano, ainda neste ano, para a revisão das
garantias físicas. Segundo o TCU, já havia postergação de 11 anos ao cronograma original
de revisão.

Em 2004, por meio de uma manobra legal, o ministério conseguiu adiar o recálculo em dez
anos. Com a decisão desta quarta, essa desatualização alcançará 12 anos.
De acordo com o TCU, o país acumula um deficit na geração de aproximadamente 3.500
megawatts, cerca de 7% da capacidade de geração das hidrelétricas.
Para cobrir essa diferença, o governou criou leilões da chamada "energia de reserva", que
custaram R$ 54 bilhões até 2013, valor que será pago ao longo de 20 anos.
Como forma de compensar a perda de receita que ocorrerá com a queda das garantias
físicas, as geradoras buscam negociar contrapartidas do governo.
Nesta quarta, um grupo representante de usinas hidrelétricas entregou propostas para o
aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental. Os principais pedidos são a
padronização de prazos e procedimentos para a obtenção das licenças.
Governo federal lança sistema para abertura de empresa em até 5 dias
10/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo federal lançou, nesta quarta-feira (9), um sistema online para agilizar a abertura
de empresas no país. A intenção é que esse processo ocorra num prazo de até cinco dias.
O portal integra informações de União, Estados e municípios. Assim, o empresário faz uma
entrada única de dados, que são compartilhados entre os órgãos envolvidos. Carlos Leony,
secretário especial da Micro e Pequena Empresa, argumentou que a iniciativa deve
beneficiar empresas cuja atividade é de baixo risco e que, por isso, não exige fiscalização
preventiva.
"Um simples procedimento declaratório é suficiente para o licenciamento", disse em evento
no Palácio do Planalto. O projeto-piloto do sistema está em curso no Distrito Federal, mas
a intenção é que ele seja empregado pelos demais Estados a partir de 2016.
Caso os sócios da empresa tenham certificação digital, todo o procedimento - como
formalização na Junta Comercial e pagamento de taxas - poderá ser feito pela internet.
"Nos incomoda a estatística do Banco Mundial que coloca o Brasil numa posição muito
desfavorável no rol das nações em termos de burocracia para o empreendedor, disse
Guilherme Afif Domingos, ex-ministro da Micro e Pequena empresa e presidente do Sebrae.
De acordo com a entidade, a abertura de uma empresa no Brasil leva, em média, 83 dias.
"Todo o processo inicial de abertura de empresa passa a ser praticamente imediato", disse
o ministro Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo).
CADASTRO ÚNICO
O ministro afirmou que a iniciativa é um "ponto de partida" para agilizar outros processos.
Ele citou como exemplo a intenção do governo em criar um cadastro único para pessoa
física, diante da necessidade de o cidadão recorrer a diferentes serviços em diferentes
ministérios e órgãos.
"O cidadão é só um na Receita Federal, no Ministério da Previdência, na Saúde, na Polícia
Federal, para tirar seu passaporte.
O objetivo do governo é, num prazo que ainda não está equacionado, evoluir para um
registro unificado, inclusive debatendo com o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] no sentido
de aproveitar o cadastro de biometria para fazer um processo de integração", explicou.

Barragens paulistas terão novas regras
10/12/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo

As 21 barragens de rejeitos de mineração localizadas no Estado de São Paulo deverão ter,
a partir de fevereiro, de seguir novas recomendações que começaram a ser traçadas nesta
quarta-feira, 9, por um grupo de trabalho da Secretaria de Estado de Energia e Minas,
lançado em parceria com o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e a
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
As recomendações incluirão a adequação das estruturas, adoção de novas tecnologias e
mitigação de riscos conforme as leis vigentes. Embora tenha sido lançado após
rompimento da barragem da Samarco em Mariana, que destruiu três distritos, provocou
morte de 15 pessoas e o desaparecimento de outras quatro, a secretaria afirma que
elaboração do grupo já vinha sendo estudada.
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Em nota, a pasta diz que, “além de verificar a situação atual das barragens e seus riscos,
esse grupo vai olhar para o futuro e sugerir inovações”.
Grupo de trabalho da Secretaria de Estado de Energia e Minas foi lançado em parceria com
o Departamento Nacional de Produção Mineral e a Fiesp. De acordo com o subsecretário
estadual de Mineração, José Jaime Sznelwar, nenhuma estrutura do tipo tem risco de
rompimento no Estado.
O governo estadual não tem autonomia para conceder outorgas para a exploração de minas,
uma vez que essa competência é federal. Mas cada Estado cria a regulamentação ambiental
das atividades, com a emissão de licenças.
Já os municípios são encarregados de autorizar o exercício da atividade. Dessa forma, o
grupo de trabalho estadual pretende sugerir mudanças nos sistemas de fiscalização dos
órgãos federais e municipais, ainda de acordo com nota da secretaria.
A Fiesp foi procurada, mas não deu detalhes adicionais sobre a proposta. O grupo de
trabalho terá integrantes do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), da Defesa
Civil, da Companhia Ambiental do Estado (Cetesb), do Instituto Geológico, do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres no Estado
de São Paulo (Ceped), da Universidade de São Paulo (USP).
Estrutura. Das 21 barragens do Estado, quatro ficam em Cajati, no Vale do Ribeira. A
capital paulista tem duas. Uma delas é de granito para brita. A outra não teve o material
informado pela secretaria.
Somadas, as barragens têm um volume de 32,9 milhões de metros cúbicos de rejeitos –
pouco mais da metade dos 62 milhões de metros cúbicos que vazaram da barragem de
Mariana, segundo informações da Samarco. O Estado tem 2.800 minas em operação e é o
terceiro que mais extrai minérios no País.

MAN tem prejuízo pela primeira vez
10/12/2015 – Fonte: DCI

A MAN Latin America, fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen, deve registrar em
2015 o primeiro prejuízo desde que começou a produzir no País em 1996. Com 75% de
ociosidade em Resende (RJ), a montadora não descarta uma nova retração em 2016.
"Se não houver uma mudança drástica no cenário político e econômico vai ser difícil
recuperar a confiança e, consequentemente, o mercado de caminhões", afirmou ontem o
presidente da montadora, Roberto Cortes.
Com uma capacidade instalada anual de 100 mil caminhões em Resende, a MAN deve fechar
o ano com vendas de 24 mil unidades no Brasil, recuo próximo a 50% em relação ao
desempenho do ano passado.
Diante do quadro, o resultado financeiro na América Latina (incluindo México, onde a
empresa possui fábrica) deve ser negativo, revela Cortes. "Pela primeira vez na história,
teremos prejuízo."
Ele explica que as medidas de ajustes enxugaram a fábrica de Resende em 50%. A planta
opera hoje com apenas um turno, quatro dias por semana.
Além disso, a empresa acabou de acordar com o sindicato local a adesão ao programa de
proteção ao emprego (PPE), que prevê 20% de redução da jornada, mas sem cortes de
salário, uma vez que a empresa irá complementar o valor pago pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), medida inédita no mercado brasileiro.
A montadora também concederá quase 30 dias de férias coletivas a partir de amanhã.
Geralmente, a parada de final de ano soma apenas uma semana, segundo a companhia.
"Estamos conseguindo gerenciar a crise relativamente", destaca o presidente da MAN.
Sobre o cenário brasileiro, Cortes não se diz a favor do impeachment da presidente Dilma
Rousseff, mas admite que uma mudança pode trazer alívio ao mercado. "Do jeito que está
não pode ficar."
Ele acredita que, caso o País mude os rumos da economia - o que passa pela solução da
crise política - o mercado pode sim voltar ao patamar de 100 mil unidades em 2016. "Não
descartamos essa possibilidade. Além disso, cedo ou tarde a frota terá que ser renovada."
Liderança
Mesmo com a queda expressiva do mercado brasileiro, em torno de 50%, a MAN salienta
que ganhou 0,8 ponto percentual de participação em caminhões e deve fechar 2015 na
liderança de emplacamentos pela 13ª vez consecutiva.

"Enfrentamos aumento do número de players e uma concorrência acirrada", disse Cortes,
se referindo à "arquirrival" Mercedes-Benz. Neste ano, a MAN deve elevar as exportações
em 50% para Argentina, Chile, México e África do Sul.
Famílias gastam 22% mais do que o governo para ter acesso à saúde
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O sistema de saúde é universalizado, mas dados da Pesquisa Conta Satélite de Saúde do
IBGE, divulgados nesta manhã de quinta-feira, mostram que há um desequilíbrio: a conta
do cidadão tem sido maior do que a do governo. Segundo o estudo, em 2013 o brasileiro
gastou 22% a mais do que a União para ter acesso a bens e serviços de saúde.
Enquanto o Estado teve um dispêndio de R$ 946,21 por pessoa, o gasto per capita para as
famílias ficou em R$ 1,162,14. No país, 55,1% das despesas com saúde foram arcadas
pelas famílias, enquanto 44,9% foram cobertas pela administração pública - índices estáveis
em relação a 2010, ano de início deste estudo, quando essa divisão ficou 54,8% e 45,2%,
respectivamente.
As despesas com consumo final de bens e serviços de saúde no Brasil atingiram R$ 424
bilhões em 2013, correspondendo a 8% do PIB. Desse total, R$ 190 bilhões (3,6% do PIB)
foram despesas de consumo do governo e R$ 234 bilhões (4,4% do PIB) despesas de
famílias e instituições sem fins lucrativo a serviço das famílias.
Em 2013, do total do consumo final de bens e serviços de saúde, 77,6% foram destinados
ao consumo de serviços e 20,6% a medicamentos. As despesas com consumo final de bens
e serviços de saúde representaram 18,9% do total do consumo final do governo e 7,1%
dos gastos das famílias.
No bolso das famílias pesaram mais os serviços privados de saúde, que responderam por
62% dos gastos com saúde em 2013 - 2 ponto percentual a mais do que em 2010. Caiu a
parcela do orçamento das famílias para gastos com saúde dedicado à compra de
medicamentos. Eles equivaliam a 37% do total das despesas em 2010, e passaram para
34% em 2013.
A participação das atividades de saúde na renda gerada no país (valor adicionado)
aumentou em todos os anos da série, passando de 6,1% em 2010 para 6,5% em 2013. A
atividade com maior participação foi saúde privada, chegando a R$ 103 bilhões (2,2%) em
2013, mas o maior aumento de participação foi observado no comércio de produtos
farmacêuticos, perfumaria e médico/odontológicos, que passou de 1,1% do valor
adicionado total (R$ 36,1 bilhões) para 1,4% (R$ 62,2 bilhões) no período 2010-2013.
Em relação a exportações de bens e serviços de saúde em 2013, 18,6% das preparações
farmacêuticas (por exemplo, gazes, curativos, iodo, água oxigenada etc.) disponíveis no
país foram exportadas. Por outro lado, 74% dos produtos farmoquímicos (matéria prima
para produção de medicamentos), 37,1% dos outros materiais médicos e odontológicos e
24,5% dos medicamentos para uso humano foram importados.

Em três anos, cresce 16% o número de empregados na saúde
Entre 2010 e 2013 as atividades relacionadas ao setor de saúde no país passaram a
empregar 15,8% mais pessoas. O total de trabalhadores no setor saltou de 5,22 milhões
para 6,05 milhões no período. Crescimento muito superior ao da média da economia, que
ficou em 4,5%.
As atividades relacionadas à saúde também ganharam participação no total de postos de
trabalho do país, passando de 5,3% das ocupações, em 2010, para 5,9% em 2013. Os
dados são da Pesquisa Conta Satélite de Saúde - Brasil, realizada pelo IBGE, refererente
aos anos de 2010, 2011 e 2013.
As saúdes pública e privada são as que mais empregam e as que apresentaram o maior
crescimento no números de postos de trabalho na passagem destes três anos. Na saúde
privada o número de trabalhadores passou de 2,3 milhões para 2,69 milhões, alta de
17,2%, e na pública de 1,56 milhão para 1,84 milhão, mais 17,7%.
Em terceiro lugar ficou o comércio de produtos farmacêuticos, perfumaria e médicoodontológicos, com 13,8% de aumento (passou de 1,027 milhão em 2010 para 1,17 milhão
em 2013).
Volkswagen: fraude dos motores diesel foi provocada por 'cadeia de erros'
10/12/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro
A manipulação fraudulenta de 11 milhões de motores a diesel pela Volkswagen para burlar
os controles de emissões de poluentes foi o resultado de uma "cadeia de erros" iniciada em
2005, afirmou a direção da montadora alemã, que enfrenta uma situação tensa.
Em setembro, a empresa enfrentou a maior crise de sua história ao admitir que havia
instalado em 11 milhões de veículos a diesel um software capaz de apresentar dados falsos
nos resultados de testes antipoluição.
O escândalo "não foi resultado de um erro isolado, e sim de uma cadeia de erros que não
se rompeu em nenhum momento", afirmou à imprensa Hans Dieter Pötsch, presidente do
conselho de vigilância do grupo, que tem 12 marcas, incluindo Seat, Skoda, Audi e Porsche,
além daquela que leva o nome da empresa.
A fraude tem origem em 2005, quando a Volkswagen adotou uma tática agressiva no
segmento diesel para o mercado americano, segundo o executivo.
Pötsch disse que, de acordo com os primeiros resultados da investigação, o problema teve
a influência de três fatores: "erros e infrações individuais de certos funcionários em certos
âmbitos da empresa", "fragilidade em certos processos" e "uma atitude da parte de alguns
que consistia em tolerar infrações da lei".
Este último ponto "é o mais difícil de aceitar para nós", completou, sem detalhar a
identidade dos responsáveis, nem o número de envolvidos.
Pötsch fez os comentários ao apresentar o primeiro balanço de duas investigações, uma
interna, que deve ser concluída "em breve", e outra solicitada a um escritório de advocacia
americano, e que deve prosseguir até o próximo ano.

No total, 450 especialistas foram mobilizados para encontrar a origem do escândalo que
deixou o grupo alemão em uma situação "tensa", como admitiu Matthias Müller, o novo
presidente da VW.
Müller disse que o grupo de 12 marcas está em uma situação "que não é dramática, e sim
tensa", e reiterou a promessa de esclarecer o escândalo e de reorganizar a empresa de
maneira profunda.
"A situação é grave, mas não afundará a empresa", prometeu.
No momento, a Volkswagen anunciou a saída de sete executivos, incluindo aquele que era
o presidente do grupo desde 2007, Martin Winterkorn, que pediu demissão em setembro e
assumiu a responsabilidade do escândalo, afirmando ao mesmo tempo que não tinha
conhecimento do problema antes.
No momento, disse Pötsch, ex-diretor financeiro do grupo, "não temos provas do
envolvimento (no escândalo) de membros da diretoria ou do conselho de vigilância", atuais
ou do passado.
A Volkswagen, que tem um volume de negócios de quase 200 bilhões de euros e quase
600.000 funcionários em todo o mundo, registrou no terceiro trimestre do ano seu primeiro
prejuízo líquido em 15 anos (1,673 bilhão de euros).
O resultado foi consequência direta dos 6,7 bilhões de euros reservados para enfrentar as
consequências judiciais do escândalo.
Pouco antes da entrevista desta quinta-feira, a pressão diminuiu sobre a Volkswagen em
outra questão, a suspeita de manipulação das emissões de CO2 de outros 800.000 carros.
O grupo anunciou na quarta-feira, ao contrário do que havia admitido antes, que não há
provas de manipulação nas emissões de CO2 destes veículos.
Além disso, anunciou que até o momento não confirmou o possível impacto negativo em
suas contas deste caso, calculado inicialmente em dois bilhões de euros.
Leia os Indicadores Conjunturais FIEP 2015
10/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Vendas Industriais: O resultado de janeiro a outubro de 2015 apresentou desempenho
negativo de -7,19% na comparação com o mesmo período de 2014.
Quando comparado outubro com o mês anterior, verifica-se decréscimo de -2,36%.
Analisando o desempenho por destino, também contra o mês anterior, houve queda nas
vendas no Paraná (-,72%), nas vendas para outros Estados (-0,53%) e nas vendas para o
exterior (-17,16%).
Resultados de Outubro de 2015 – Clique aqui

RFB esclarece opção pela CPRB e como recolher CPP sobre o 13º Salário/2015
10/12/2015 – Fonte: COAD
A RFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório Interpretativo
9, de 9-12-2015, publicado no Diário Oficial de hoje, 10-12, esclareceu as seguintes
disposições:
- a opção pela contribuição previdenciária substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º da Lei
12.546/2011, para o ano de 2015, será manifesta com o pagamento da CPRB - Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta relativa à competência dezembro/2015, cujo
vencimento ocorrerá em 20-1-2016;
- a empresa submetida à CPRB até a competência novembro/2015 que não fizer para o ano
de 2015 a opção pela contribuição substitutiva, fica obrigada ao recolhimento da CPP Contribuição Patronal Previdenciária (20%), sobre o valor de 1/12 do 13º Salário de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, referente à competência dezembro/2015;
e
- a CPP deverá ser recolhida ainda que a empresa tenha antecipado o pagamento do 13º
salário integral para o mês de novembro/2015.
Vale lembrar que a contribuição previdenciária incidente sobre o 13º Salário de 2015 deve
ser recolhida até o dia 18-12-2015, antecipando-se o prazo para dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário neste dia. A partir desta data, as contribuições
serão acrescidas de juros e multa.

