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Empresas terceirizadas da Ford demitem funcionários em Taubaté, SP
14/12/2015 – Fonte: G1

Ao menos duas empresas que prestam serviço para a Ford, em Taubaté (SP), demitiram
funcionários na tarde desta sexta-feira (11). Uma delas, a Houghton, especializada em
lubrificantes de motores, anunciou que vai fechar após ser dispensada pela montadora.
A empresa demitiu cerca de 20 funcionários. Na carta com o aviso prévio aos empregados,
a terceirizada informou que foi dispensada pela Ford. (leia acima) O Sindicato dos Químicos,
que representa a categoria, informou que vai tentar uma reunião com a empresa para
reverter as demissões.
Funcionários do Grupo TPC, que presta serviço de logística para a Ford, também foram
demitidos, mas a empresa não informou o número total de demissões.
O Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros
(Sindeepres), que representa os funcionários, foi procurado mas não se manifestou até a
publicação desta reportagem.
Em nota, a Ford informou apenas que alguns de seus fornecedores da unidade de Taubaté
estão fazendo ajustes na sua força de trabalho em razão da significativa redução da
demanda automotiva. A multinacional também ameaça demitir 300 operários, cuja mão de
obra é considerada excedente na planta.
“Já estávamos esperando por isso desde a semana passada, depois do anúncio de risco de
demissões de funcionários da Ford. Houve muita fofoca nos bastidores até a confirmação
nesta sexta”, disse um trabalhador terceirizado demitido, que preferiu não se identificar. O
ex-funcionário, de 43 anos, conta que atuou na empresa por 18 anos.
PPE
Na última semana, os trabalhadores aprovaram em assembleia a negociação do Programa
de Proteção ao Emprego (PPE) na fábrica da cidade. A expectativa é que a medida evite
demissões.
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.

Segundo trabalhadores da Ford, outras duas empresas terceirizadas da Ford também
demitiram funcionários nesta sexta. Segundo eles, o número de demissões pode passar de
150.
Aço sem retorno elástico promete carros mais leves
14/12/2015 – Fonte: CIMM
Engenheiros apresentaram uma solução para um dos mais antigos problemas da indústria
metalmecânica, abrindo caminho para a fabricação de carros e outros equipamentos mais
leves e mais seguros.
O problema é o chamado molejo de retorno, ou retorno elástico (springback), uma espécie
de efeito mola que as chapas de metal apresentam quando são dobradas sob pressão.

A tendência da chapa em retornar ao seu formato original é descrita pelo
"ângulo de springback" (ângulo de retorno elástico).
Imagem: Komgrit Lawanwong/ Inovação Tecnológica
A chapa é adequadamente conformada, mas, tão logo a prensa é liberada e a peça é retirada
do molde, ela apresenta uma tendência de retornar ao seu formato anterior de chapa.
Esse retorno elástico é descrito na forma de um ângulo em que o metal consegue
"desdobrar-se" rumo ao seu formato anterior.
A questão é particularmente séria no aço de alta resistência, ou aço rápido, conhecido como
HSS (High-Strength Steel) - quanto mais forte o material, maior é o retorno elástico.
Conformação sem retorno
A equipe do professor Komgrit Lawanwong, da Universidade de Hiroshima, no Japão, fez
alguns refinamentos sutis na técnica de dobramento das chapas por prensamento e
estampagem e adicionou um passo extra para se livrar do "ângulo de springback" - ou, pelo
menos, minimizá-lo.
Primeiro a chapa é pressionada por um pistão e um contrapistão, sendo então dobrada em
U com uma força constante; o contrapistão, que é a grande novidade da técnica, entra
então em ação, empurrando para cima a parte inferior do U; finalmente, a peça é removida
do molde.
"O novo método apresentou o melhor resultado para o ângulo de retorno elástico - quase
zero - juntamente com uma base plana", destaca a equipe em seu artigo, descrevendo um
teste com o aço 980Y, de alta resistência, em que a nova técnica é comparada com o
método atual.

"O retorno elástico está se tornando um problema cada vez maior conforme tentamos
utilizar materiais de alta resistência em muitas aplicações," disse o professor Komgrit. "Este
método é uma forma útil para eliminar o retorno elástico dos aços de alta resistência na
conformação por prensa."

Resultados experimentais da técnica atual (esquerda),
com ângulo de retorno elástico de 14,96º, e da
nova técnica (direita), com retorno elástico quase
desprezível (0,045º).
Imagem: Komgrit Lawanwong/ Inovação Tecnológica
Trabalhadores da Vale ficarão sem reajuste
14/12/2015 – Fonte: R7
Os trabalhadores da Vale devem ficar sem reajuste salarial em 2015. As negociações
travadas desde agosto não avançaram e a proposta da companhia de pagar apenas o abono
tende a prevalecer.
Os sindicatos pediam a recomposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), mais um ganho real de 5% e aumento do vale alimentação. Para
enfrentar o atual cenário de queda do preço do minério de ferro - cotado a US$ 37 por
tonelada, piso dos últimos dez anos -, a Vale passa por um período de corte de custos,
venda de ativos e redução do orçamento.
O Sindicato Metabase de Itabira e Região, em Minas Gerais, aprovou a proposta da Vale em
assembleia anteontem. Ela prevê o pagamento de um abono de R$ 4,6 mil, além de
pagamento de R$ 1,2 mil relativos a alterações no plano de assistência médica. Outros
sindicatos ainda deverão votar ao longo da próxima semana. A Vale não comenta as
negociações em andamento.
"O trabalhador aprovou não por concordar com a proposta, mas por não ver alternativa.
Fizemos quatro rodadas de negociações e resistimos ao máximo, mas a Vale diz que chegou
ao seu limite", diz o diretor de comunicação do sindicato, Marcos dos Santos Oliveira.
Resultado
No terceiro trimestre, a mineradora brasileira registrou um prejuízo de R$ 6,6 bilhões praticamente o dobro do que foi registrado no mesmo período de 2014. No segundo
trimestre, a empresa tinha lucrado R$ 5,1 bilhões. A variação cambial fez com que a receita
da Vale crescesse 8,8% do segundo para o terceiro trimestre, alcançando a cifra de R$ 23,7
bilhões.

CPRB – Desoneração da Folha de Pagamento – Opção e 13º Salário
14/12/2015 – Fonte: Gaia, Silva, Gaede & Associados – Advogados
Em 10/12/2015 por meio do Ato Declaratório Interpretativo – ADI nº 9, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB buscou esclarecer quanto à data de opção pela CPRB prevista
nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/11, para o ano de 2015, e sobre a Contribuição sobre a
folha de pagamento (CPP) a cargo da empresa incidente sobre o 13º salário de segurados
empregados e trabalhadores, prevista no inciso I do caput do art. 22 da Lei nº 8.212/91.
Ocorre que, tanto o Ato Declaratório Interpretativo, quanto a IN RFB nº 1.597/2015
preveem que a opção pela CPRB deve ser manifestada, excepcionalmente no ano de 2015,
mediante o pagamento da CPRB relativa à competência dezembro de 2015, com vencimento
em 20 de janeiro de 2016, em razão de que a nova redação dada pela Lei nº 13.161/15,
começou a viger no dia 01/12/2015.
Referido Ato Declaratório Interpretativo estabeleceu que a empresa submetida à CPRB até
a competência novembro/2015 que não fizer a opção para o ano de 2015 pela CPRB, fica
obrigada ao recolhimento da CPP, de que trata o inciso I do caput do art. 22 da Lei nº
8.212/91, sobre o valor de 1/12 do 13º salário de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, referente à competência dezembro/2015.
Ainda ressalta o Ato Declaratório Interpretativo que a referida contribuição sobre a folha de
pagamento deverá ser recolhida, ainda que a empresa tenha antecipado o pagamento do
13º salário integral para o mês de novembro/2015.
Por fim, reitera-se que, caso o contribuinte tenha qualquer prejuízo decorrente de tal
inovação, deverá precaver-se juridicamente.
Informativo Bruxelas
14/12/2015 – Fonte: CNI
Leia as notícias do Informativo Bruxelas. Os destaques desta edição são:





Nova aplicação de regra para químicos na UE pode ter impacto sobre exportadores
brasileiros;
Estudo de impacto do Acordo UE-Japão destaca influência do TPP sobre comércio
bilateral;
Comissão Europeia propõe novo sistema de solução de controvérsias investidorEstado no âmbito TTIP; e
Em novo relatório, UE avalia progresso na implementação do mercado único para
energia.

Acesse o informativo acessando o link:
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2015/12/IdB-Novembro_2015.pdf
Novos Projetos de Lei
14/12/2015 – Fonte: FIEP
Confira nesta edição, os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Índice
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Cobrança de contribuição sindical patronal no Simples
PLP 202/2015 do deputado Laercio Oliveira (SD/SE)
Integração Nacional
Permissão de utilização de recursos do Fundo Constitucional do DF no entorno
PEC 171/2015 do deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO)
Questões Institucionais
Gasto Público
Vedação do contingenciamento de receitas próprias
PLP 201/2015 do deputado Júlio Lopes (PP/RJ)
Meio Ambiente
Ampliação das obrigações ambientais do Estado
PEC 153/2015 do senador Raimundo Lira (PMDB/PB)
Ampliação do compromisso de redução da emissão de gases de efeito estufa
PLS 750/2015 do senador Jorge Viana (PT/AC)
Ampliação das previsões da Lei de Crimes Ambientais
PLS 752/2015 do senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Inclusão do reúso de água nas diretrizes de saneamento básico
PLS 753/2015 da senadora Lídice da Mata (PSB/BA)
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Dispensa
Indenização em caso de dispensa do trabalhador temporário antes do início de suas
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PL 3728/2015 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT)
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PL 3729/2015 do deputado Alfredo Nascimento (PR/AM)
Sistema Tributário
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PLP 199/2015 do deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS)
Obrigações, Multas e Administração Tributárias
Inclusão do protesto extrajudicial como causa interruptiva do prazo prescricional de ação
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PLS-C 755/2015 do senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES)
Infraestrutura Social
Previdência Social
Novas regras para concessão do benefício do auxílio-doença
PLS 751/2015 do senador Zeze Perrella (PDT/MG)
Interesse Setorial
Indústria da Mineração
Criação de Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização do Exercício das Atividades de
Mineração - TCMFM
PL 3726/2015 do deputado Paulo Foletto (PSB/ES)
Novos Projetos de Lei Estadual
Infraestrutura

Energia
Dispõe sobre a moratória de 10 (dez) anos para licenciamento de exploração do gás de
xisto no Estado do Paraná pelo método fracking e dá outras providências
PL 873/2015 de autoria dos deputados Schiavinato (PP), Deputado Rasca Rodrigues (PV),
Deputado Fernando Scanavaca (PDT), Deputado Marcio Nunes (PSC), Deputado Marcio
Pacheco (PPL), Deputado Guto Silva (PSC), Deputada Cristina Silvestri (PPS)
Interesse Setorial
Obriga o foro extrajudicial, a incluir nos registros de escrituras públicas e contratos de
financiamento imobiliários, o nome e a inscrição no CRECI do responsável pela
intermediação
PL 878/2015 de autoria do deputado Deputado Paranhos (PSC)
Concessão do título de capital da indústria moveleira de fibra sintética ao município de
Campo Magro
PL 881/2015 de autoria da deputada Maria Victória (PP)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação dos produtos sem glúten ou lactose em
espaço único e de destaque por mercados e estabelecimentos congêneres
PL 882/2015 de autoria do deputado Marcio Pacheco (PPL)
Questões Institucionais
Dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública estadual divulgar as despesas com
publicidade, inclusive no próprio anúncio, em atendimento ao princípio da transparência e
dá outras providências
PL 884/2015 de autoria do deputado Marcio Pacheco (PPL)
Altera o termo inicial dos efeitos financeiros da lei nº 15.914/08 e da Lei nº 16.868/11, e
dá outras providências
PL 889/2015 de autoria da Procuradoria Geral de Justiça e Ministério Público
Autoriza o Departamento de Trânsito do Paraná a subsidiar o valor a ser repassado às
clínicas conveniadas para os exames médicos especiais e autoriza medidas para conclusão
do processo de liquidação do Banco de desenvolvimento do Paraná S.A (Em liquidação)
PL 893/2015 de autoria do Poder Executivo
Altera a redação do caput e inclui o § 11º ao artigo 1º da Lei nº 16.244/09, que autoriza o
poder executivo a realizar repasse de recursos públicos na forma que especifica, a entidades
sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado
PL 897/2015 de autoria do Poder Executivo
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certificado de origem dos animais e de nota
fiscal, no ato da venda, pelos estabelecimentos comerciais e criadores regulamentados e
dá outras providências
PL 899/2015 de autoria do Deputado Márcio Pacheco
As investigações e medidas de defesa comercial aplicadas às exportações
brasileiras e as mudanças na legislação de defesa comercial dos EUA".
14/12/2015 – Fonte: CNI
Veja a terceira edição de 2015 do Observatório de Defesa Comercial da CNI, intitulado "As
investigações e medidas de defesa comercial aplicadas às exportações brasileiras e as
mudanças na legislação de defesa comercial dos EUA".
Leia a notícia acessando o link:
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Observatorio-de-DefesaComercial-set-a-dez-de-2015.pdf

Samarco: o Estado não funcionou
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A Constituição de 1988 estabelece que um dos princípios que regem a ordem econômica é
o da livre iniciativa. Isso significa que qualquer pessoa, física ou jurídica, tem o direito
fundamental de exercer atividade econômica objetivando o seu sustento ou a produção de
lucro. Contudo, a liberdade de iniciativa não é absoluta e sofre alguns limites impostos pela
própria Constituição e pela lei.
Alguns dos limites mais relevantes são aqueles impostos a atividades perigosas ou
potencialmente lesivas a certos valores tutelados pela norma constitucional, como a vida,
a saúde humana ou o meio ambiente.
As atividades potencialmente lesivas a quaisquer desses bens jurídicos sofrem importantes
restrições e limitações. Atividades de exploração do subsolo, sob regime de concessão, e
de mineração se submetem a rígido controle estatal (ou, ao menos, deveriam se submeter)
que começa antes mesmo do próprio início das atividades, mediante instrumentos jurídicos
como os do licenciamento ambiental prévio e licenciamento de instalação.
Uma vez autorizado o funcionamento de atividade mineradora, tendo em vista as
externalidades negativas que produz, competiriam ao poder público medidas de controle
efetivo para a aferição da compatibilidade entre as atividades executadas e as imposições
técnicas e jurídicas orientadas a prevenir danos ambientais e sociais.
Quando o Estado falha, o faz porque os agentes públicos que agem em seu nome falharam
Adotar medidas de controle administrativo mediante uso do poder de polícia estatal não é
jamais uma mera faculdade ou opção do administrador público, especialmente diante de
atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, saúde e vida humanas.
Antes, é dever inafastável, imposto pela Constituição e pela lei. Poder-se-ia perguntar: a
qual poder público competiria fiscalizar as atividades da mineradora Samarco? A
competência para zelar pelo meio ambiente é comum entre a União, os estados, os
municípios e o Distrito Federal.
O artigo 225 da Constituição também determina que compete ao Estado (em sentido amplo)
adotar medidas destinadas a manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
como institui a Carta Constitucional que a defesa do meio ambiente é um princípio da ordem
econômica (art. 170).
A Constituição e a lei, portanto, impõem um dever expresso ao poder público: o de manter
rígido controle sobre atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente. Este dever não
foi cumprido de forma satisfatória pelos poderes públicos competentes. É possível admitir
que, se o Estado (em sentido amplo) tivesse se valido de sua prerrogativa de controle e de
fiscalização, não teria ocorrido o dano ambiental no município de Mariana, ou pelo menos
não teria ocorrido nas proporções em que ocorreu.
Todas as notícias veiculadas até o momento induzem a crer que o Estado falhou no dever
de fiscalização. Parece mesmo inegável. Tivesse havido controle estatal, na forma da lei,
das atividades exercidas pela Samarco, não estaríamos diante de um desastre ambiental e
social sem precedentes no país.
Quando o Estado falha, o faz porque os agentes públicos que agem em seu nome falharam.
Os responsáveis pelas falhas de fiscalização no caso verificado em Mariana têm nome, RG
e CPF, e precisam responder pela conduta omissiva, desde o chefe do Poder Executivo (no

mínimo por culpa na vigilância da conduta de seus subordinados) até os agentes fiscais a
quem a lei atribuiu competência de controle. É óbvio que a empresa Samarco e seus
dirigentes devem responder, civil, penal e administrativamente, pelos danos causados às
pessoas e ao meio ambiente – danos imensuráveis, diga-se.
Mas devem responder exemplarmente também, até com mais rigor – inclusive por
improbidade administrativa –, os agentes públicos que se omitiram no dever de fiscalizar
as atividades da empresa, contribuindo decisivamente para a causação do dano.
Sob pena de jamais deixarmos de ser uma república de bananas, que tudo toleram,
passivamente, de administradores públicos negligentes, ineptos e gravemente ineficientes,
para dizer o mínimo.
(José Anacleto Abduch Santos, advogado, procurador do Estado, mestre e doutor em Direito
Administrativo, é professor do UniCuritiba.).
Metalúrgica cria produto para estacionamento e supera a crise
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

Depois de crescer embalada com o “boom” da construção civil e dos pré-fabricados, a
curitibana Metalúrgica Croácia precisou diversificar suas atividades para sobreviver à crise
que afetou os seus principais clientes. A empresa fabrica equipamentos para movimentação
e elevação de cargas que são usados por construtoras, distribuidoras de ferro e aço e pelas
indústrias petroleira e metalúrgica.
A crise econômica e da Petrobras afetaram direta ou indiretamente as empresas para as
quais a fábrica curitibana presta serviço, o que resultou no encerramento de alguns
contratos a partir de junho de 2014. A indústria viu seu faturamento cair em até 60%.
Para se manter no mercado, precisou inovar. A ideia veio de um cliente, que necessitava
guardar dois carros, mas só tinha uma vaga na garagem. Os funcionários começaram a
pesquisar o mercado de soluções para estacionamento e viram uma chance de investimento
para aproveitar a capacidade da fábrica.
Em junho deste ano, lançaram a marca Estafácil, de equipamentos para aumentar a
capacidade das garagens. “Como já tínhamos experiência com movimentação de cargas,
não foi difícil expandir para soluções de estacionamento”, explica o diretor proprietário da
Metalúrgica Croácia, Deneson Neri Gorges.
Há pouco tempo no mercado, a nova marca representa apenas 5% do faturamento da
metalúrgica, que opera hoje com 50% da capacidade instalada. A expectativa é que a
diversificação ajude a empresa a enfrentar à crise para que em cinco anos as duas marcas
possam ser independentes.

“Acredito que, com a gama de soluções criadas e com a equipe bastante jovem e criativa
que temos, devemos nos recuperar logo”, diz Gorges. Os produtos da Estafácil vão desde
equipamentos para ampliar de uma para duas vagas até um multiplicador rotativo que
possibilita ter 16 veículos em uma mesma estrutura.
36 anos
A história da Metalúrgica Croácia começou com o senhor Nikola Muzevic, um croata que
imigrou para o Brasil para empreender. A fábrica começou a funcionar legalmente em
janeiro de 1979 fazendo equipamentos para elevação de cargas e para construção civil.
Um ano depois, o paranaense Neri Gorges comprou a empresa com a condição de não
alterar o nome do empreendimento. Em 2011, seu filho, Deneson, assumiu o negócio já em
novo endereço, no Boqueirão.
Os preços variam entre R$ 2,5 mil e R$ 1 milhão. Os principais clientes são construtoras,
imobiliárias e arquitetos. “Nosso maior desafio é mostrar que esse mercado existe”, diz
Gorges.
Dólar
Se a crise atrapalhou bastante os planos de expansão da empresa curitibana, pelo menos
o câmbio ajudou. Um dos diferenciais da indústria – tanto na fabricação de produtos da
Croácia quanto da Estafácil – é a utilização de componentes nacionais.
Os concorrentes trabalham, na grande maioria, com materiais importados, o que encarece
os custos devido à alta do dólar. Outra vantagem de usar materiais locais é conseguir
entregar um produto customizado para cada cliente.
“Quando o mercado está recessivo, ou você fecha o negócio ou procura por novas
oportunidades de negócio.” (Deneson Neri Gorges diretor da Metalúrgica Croácia ).
Líderes mundiais elogiam acordo climático
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

O acordo climático de Paris, firmado no último sábado (12), foi comemorado ao longo do
dia de ontem (13) por diversas autoridades mundiais. Os elogios se voltaram ainda para o
ministro de Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, o anfitrião das conversas que
duraram duas semanas e que foram costuradas por um intenso esforço diplomático francês
ao longo de mais de um ano.
O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, disse que as conversas em Paris alcançaram
algo “mais ambicioso do que as mais altas expectativas”.
Ministros de 195 países aprovaram no sábado o Acordo de Paris, primeiro marco jurídico
universal de luta contra o aquecimento global. O documento da 21.ª Conferência do Clima
(COP21) das Nações Unidas terá caráter “legalmente vinculante”: obriga todas as nações

signatárias a organizar estratégias para limitar o aumento médio da temperatura da Terra
a 1,5ºC até 2100 e prevê US$ 100 bilhões por ano para projetos de adaptação dos efeitos
do aquecimento a partir de 2020.
O presidente dos Estados Unidos Barack Obama declarou que o acordo climático “pode ser
um ponto de virada para o mundo”. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou em um
comunicado que o acordo de Paris marca “a primeira vez que a comunidade mundial inteira
se obrigou a agir na batalha contra as mudanças climáticas”.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou o acordo importante. Ele
disse que, assim como outros países, Israel tem interesse em reduzir o aquecimento global.
Falando a fiéis no Vaticano domingo, o Papa Francisco declarou que a implementação do
acordo “exige esforço e dedicação generosa da parte de todos”. O pontífice disse esperar
que seja garantida atenção especial às populações mais vulneráveis.
O acordo diplomático é visto na França como uma vitória bem recebida para o governo
socialista do presidente francês François Hollande, que enfrenta um desafio duro contra a
extrema direita e os conservadores nas urnas em eleições regionais.
Câmbio alivia déficit em conta corrente de 2015
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

No fim de 2014, uma das preocupações dos economistas era de que o Brasil viveria este
ano o problema dos déficits gêmeos, ou seja, rombos perigosos nas contas externas e
internas. O que ninguém contava, no entanto, é que o câmbio se desvalorizaria cerca de
40% em 2015. E este é um dos principais fatores que explica a brusca retração no déficit
em conta corrente neste ano e nas projeções para 2016.
Após o déficit de US$ 104,08 bilhões em 2014 - que foi o recorde desde o início da série
histórica, em 1947 -, as projeções da Focus apontam para um rombo de US$ 64,40 bilhões
este ano e de US$ 39,68 bilhões em 2016, o que seria o menor nível desde 2009.
O Banco Central alterou este ano a metodologia das contas externas, adotando o chamado
padrão BPM6, do Fundo Monetário Internacional (FMI). Com isso, a série histórica do saldo
em conta corrente só foi atualizada até 2010.
Nessa nova base de comparação, o déficit projetado para a Focus em 2016 será o menor
desde o início da série, ou seja, 2010. No padrão anterior, o BPM5, o déficit previsto para
2016 será o menor desde 2009, quando o saldo ficou negativo em US$ 24,302 bilhões.
“O Brasil ficou dez, onze anos com o consumo doméstico crescendo acima do PIB, então é
óbvio que haveria uma expansão do déficit em conta corrente. Agora, vemos uma reversão
brusca desse consumo desmedido”, aponta o economista Bruno Lavieri, da 4E Consultoria.
Ele afirma que a redução deste rombo representa a diminuição de um fator de risco. Mas
ele lembra que o déficit em conta corrente nunca foi um grande problema, já que era
financiado em boa parte pelo Investimento Estrangeiro no País (IDP, ex-IED).

O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, diz que o déficit em conta corrente é
uma característica clássica dos países desenvolvidos, que consomem mais do que
produzem. No caso dos emergentes, para analisar se o déficit é bom ou não é preciso
verificar a origem desse saldo.
“Se o país tem uma balança comercial deficitária e uma balança de rendas e serviços
também deficitária, isso pode até ser bom, pois indicaria um aumento da negociação com
os mercados internacionais. Hoje, o déficit está caindo em termos absolutos, mas porque
as importações estão perdendo muito terreno. Eu não gosto desse quadro”, diz.
3,7% do PIB
Será o déficit em conta corrente (em termos relativos) do Brasil em 2016 (ante 3,3% em
2015), prevê a Austin. A 4E estima déficit de 3,9% este ano e 3,5% no próximo. Já o Credit
Suisse disse em relatório na semana passada que o saldo em relação ao PIB deve ficar em
zero em 2016, e negativo em 3,3% em 2015.
Agostini também lembra que a redução no déficit em transações correntes, por um lado,
significa que não há risco na questão da solvência em moeda estrangeira.
“Quando se tem uma crise nas contas externas, ou você queima reservas internacionais ou
ocorre uma desvalorização da moeda. E é importante que parte desse ajuste seja feita pela
moeda, pois melhora a competitividade via preço e protege o capital de curto prazo”,
afirmou.
Em termos relativos, a Austin projeta que o déficit em conta corrente deve passar de 3,3%
do PIB este ano para 3,7% em 2016. Apesar da redução do rombo em valores absolutos, o
tamanho da economia brasileira também está caindo fortemente, especialmente o PIB em
dólares.
A 4E estima déficit de 3,9% este ano e 3,5% no próximo. Já o Credit Suisse disse em
relatório esta semana que o saldo em relação ao PIB deve ficar em zero em 2016, de -3,3%
em 2015. “Pela primeira vez desde 2007, o resultado não será deficitário.
Como aconteceu no começo da década passada, a melhora na balança comercial será a
principal justificativa para a rápida reversão na conta corrente, já que serviços e renda são
mais rígidos”, diz o documento do banco suíço.
Financiamento ao consumo
O ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira tem uma visão bastante crítica do
déficit em conta corrente. Para ele, esse rombo reflete uma taxa de câmbio apreciada e se
constitui num mal maior a que países em desenvolvimento se submetem. “A minha visão é
diametralmente oposta à posição corrente, de que o déficit seria uma coisa boa, uma forma
de absorver poupança externa”, afirma.
Na visão do economista, essa “poupança externa” não é usada para financiar investimentos,
e sim consumo. Bresser argumenta que há uma elevada taxa de substituição da poupança
interna pela externa. Segundo o ex-ministro, quando esse capital entra no País, a taxa de
câmbio se aprecia.
Quanto mais apreciado o câmbio, menos os empresários são motivados a investir, já que
seus produtos não são competitivos. “No ano passado, nós tivemos um déficit de 4,4% do
PIB, e o crescimento brasileiro foi de apenas 0,1%. Isso confirma solenemente minha tese,
porque tudo foi para o consumo. Se tivesse ido para investimento, o PIB teria crescido.”
Bresser acredita que a queda no déficit externo reflete um ajuste mais importante do que
o fiscal: o ajuste nos preços relativos, que tornou as exportações brasileiras mais
competitivas. Ele acredita que o Brasil deveria ter um resultado zerado nas transações

correntes, que refletiria a taxa de câmbio no patamar chamado de “equilíbrio industrial”,
calculado por ele atualmente em torno de R$ 3,80.
Com pato gigante, empresários protestam contra aumento de impostos
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A campanha “Não vou pagar o pato” foi lançada na manhã deste domingo (13) no Paraná
pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). A manifestação contra o aumento de
impostos aconteceu na Boca Maldita em Curitiba e reuniu lideranças do setor empresarial
e produtivo do estado em volta de um pato de 12 metros, utilizado na divulgação da
campanha.
Durante o protesto, adesivos e dois mil e quinhentos patos infláveis foram distribuídos aos
cerca de 200 participantes. A campanha foi criada pela Federação das Indústrias de São
Paulo (Fiesp) em setembro, com a eminência da volta da Contribuição Provisória sobre
Movimentações Financeiras (CPMF), extinta há oito anos, para equilibrar as contas públicas.
Com a volta do imposto, o governo pretende arrecadar R$ 32 bilhões.
De acordo com o presidente da Fiep, Edson Luiz Campagnolo, a campanha é inovadora e
ajuda na conscientização da população sobre a alta carga tributária que incide não só sobre
o empresário como no cidadão. “A campanha mostra que ninguém quer pagar o pato
sozinho. A omissão do poder público atinge também o bolso do trabalhador, que não
consegue mais pagar tantos impostos”, afirmou. Campagnolo destacou que o movimento é
apartidário e criticou a política econômica adotada no país atualmente.
“A economia atual tole o empreendedor. No Paraná, 9 mil pessoas estão perdendo seus
empregos todos os dias. O Brasil vive uma injustiça tributária onde a arrecadação do
governo é cada vez maior e os serviços não voltam para a população”.
O engenheiro Pedro Carmona participou da manifestação e acredita que, ao invés de
aumentar os impostos, o governo deveria reduzir o número de cargos e de gastos. “O
governo precisa fazer a parte dele e reduzir os gastos com a máquina pública. Mas enquanto
isso quem paga o pato somos nós”, afirmou.
Cláudia Villar, outra participante do protesto, afirmou que a consciência sobre a quantidade
de impostos pagos é importante para pedir mudanças no país. “Saber a quantidade de
impostos nós sabemos. Mas agora temos uma chance de tentar mudar isto”, afirmou.
A campanha deve ser levada para outras regiões do estado em 2016. Além das
mobilizações, os empresários criaram um manifesto que já conta com mais de 1 milhão de
assinaturas em todo o Brasil.
A intenção é criar um projeto de lei de iniciativa popular para a reforma tributária do país
e limitar a carga de tributos em 25% do Produto Interno Bruto (PIB). Hoje, a carga tributária
ficaria entre 36% e 40% do PIB.

Curitiba é palco da manifestação "Não vou pagar o pato"
14/12/2015 – Fonte: Bem Paraná

Curitiba foi palco, na manhã desde domingo (13), de um protesto contra a presidente Dilma
Rousseff (PT). A manifestação tinha um nome: “Não vou pagar o pato”, e tinha um objetivo
claro: protestar contra o aumento de imposto, a criação de mais trubitos e a volta da CPMF,
proposta pelo governo Dilma.
O protesto se concentrou na Boca Maldita e teve um público abaixo de mil pessoas. O
destaque era um pato inflável de 12 metros de altura, levado ao calçadão da Rua XV. Ali,
manifestantes ainda distribuíram folhetos e até versões em miniatura do pato inflável.
Criada em São Paulo pela Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a
campanha esteve neste domingo em Curitiba.
Ponta Grossa
Em Ponta Grossa, manifestantes se concentraram na Praça das Igreja dos Polacos durante
a manhã. O protesto estava marcado para as 15 horas, mas foi antecipado por causa do
vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Segundo os organizadores,
200 pessoas estiveram no local. A PM estimou 30 pessoas.
Recessão aumenta as diferenças salariais
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A recessão tem abatido os menos instruídos. Estudo do economista Naercio Menezes, do
Insper, revela que aumentou a distância salarial entre os trabalhadores com menor
escolaridade e os que têm nível superior. Este é mais um indicador sobre o comportamento
da distribuição de renda no mercado de trabalho, que vem piorando este ano diante da
crise que castiga os mais pobres.
De acordo com números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua,
do IBGE, é possível constatar que o Brasil vinha diminuindo sistematicamente as distâncias
salariais provocadas pelo grau de instrução. Esse movimento vinha firme até o fim de 2014.
A tendência se inverteu, a ponto de o salário de quem tem curso superior ser 179% maior
do que o de quem completou o ensino médio. A diferença aumentou em relação ao início
de 2012, quando o percentual era de 175,4%:
— O tipo de crescimento econômico dos últimos anos foi muito concentrado no mercado de
trabalho, muito baseado na inclusão de trabalhadores menos qualificados, com a expansão
do emprego no setor de serviços. Como a recessão atingiu o mercado de trabalho, esse
grupo que foi incluído começa a ser excluído novamente, aumentando a desigualdade —
afirma Menezes.
Em razão da desigualdade, o retorno da educação no Brasil é muito alto. A diferença salarial
entre quem tem nível superior e os analfabetos ou com pouca instrução é de 342,4%. Com

o avanço da escolaridade entre os trabalhadores, principalmente no mercado de trabalho,
esse abismo de renda determinado pelos bancos escolares vinha caindo.
Em 2004, 10,2% dos ocupados não tinham instrução. Essa parcela baixou para 6,6% em
2014. E, entre os mais escolarizados, houve avanço: 50% tinham 11 anos ou mais de
estudo em 2014. bem acima dos 34,3% em 2004.
‘POVO ESTÁ COM MENOS DINHEIRO’
Alailson Brito vende capa para banco de carro e proteção para volante na Rua Uruguaiana,
no Centro do Rio, há 22 anos. Com o fundamental incompleto, viu o movimento cair 50%
nos últimos meses:
— Acho que o camelô nunca sentiu uma crise como essa agora. O povo está com menos
dinheiro. Então, as pessoas preferem comprar comida, roupa, coisas mais essenciais. Nem
os itens que custam R$ 10 ou R$ 15 estão vendendo como antes.
Brito trabalha com a mulher, Jaciara Azeredo. Os dois pararam de estudar quando cursavam
o sétimo ano do ensino fundamental. Eles conseguiam faturar, até um ano atrás, cerca de
dois salários mínimos e meio, cerca de R$ 1.800. Agora, nem um salário mínimo conseguem
ganhar com a atividade informal. Os tempos já foram bem melhores, lembra Brito. O filho
chegou a trabalhar com ele nas vendas na Uruguaiana, mas não foi possível continuar com
a ajuda extra.
— Ele teve de procurar outro emprego. Não deu para continuar pagando o salário.
Os números do economista Naercio Menezes mostram apenas a desigualdade no mercado
de trabalho. Nessa conta, não entram rendas de aposentadorias, pensões e benefícios,
como o Bolsa Família. Mas Menezes lembra que a melhora na distribuição de renda da
última década foi ditada pelo mercado de trabalho, que responde, em média, por uma fatia
de 70% a 80% da renda das famílias.
— Desde janeiro, a distância salarial vem subindo continuamente. Parece que o ciclo de
melhora na distribuição de renda vai chegar ao fim. A situação vai ficar bem difícil.
MENOS QUALIFICADOS
O economista Lauro Ramos, especialista em mercado de trabalho do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), diz que os primeiros trabalhadores a serem sacrificados quando
há crise econômica são os menos qualificados. Nos momentos de crise, acontece o que os
economistas chamam de represamento da mão de obra:
— O custo do treinamento sobe com o nível educacional. No primeiro momento da crise,
segura-se a mão de obra cujo treinamento custou mais.
Vale não podia usar barragem, diz secretaria
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
A Secretaria do Meio Ambiente de Minas informou ontem que o transporte de rejeitos de
minério de ferro da mina de Alegria, da Vale - controladora da Samarco -, para a barragem
de Fundão não estava previsto no processo de licenciamento da represa. Conforme a pasta,
o transporte podia ser feito desde que estivesse dentro dos autos de licenciamento.
Segundo a Vale, 5% dos 55 milhões de m³ de rejeitos de minério de ferro de Fundão, que
se rompeu em 5 de novembro, saíram da mina de Alegria. Segundo o Ministério Público
Federal, o volume seria ainda maior, de 28%.

Para justificar o transporte de rejeitos, a Vale apresentou contrato de 1989, entre a empresa
Samitri e a Samarco, estabelecendo o envio do material. A duas empresas foram compradas
pela Vale na década de 1990.
Subiu para 16 o número de mortes confirmadas pelo rompimento da barragem de Fundão,
no Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Segundo a Polícia Civil de Minas, o corpo
achado ontem perto do distrito de Camargos, a 7 km do local do acidente, é de Antônio
Prisco de Souza, de 74 anos, morador de Bento Rodrigues. O reconhecimento foi feito por
familiares.
Com a identificação, cai para três o número de desaparecidos depois da tragédia.
Chery confirma produção de dois SUVs no país em 2016
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo
Aproveitando a onda dos SUVs, a fabricante chinesa Chery informou que a partir do segundo
semestre de 2016 fabricará dois modelos no Brasil: o Tiggo 5 e o Tiggo 1. O modelos sairão
da unidade de Jacareí (SP). De acordo com a marca, a aposta em utilitários esportivos não
será apenas uma estratégia para aproveitar o bom momento do segmento no país, mas
também uma maneira para aumentar a rentabilidade de sua rede.
A Chery deve terminar 2015 com cerca de 5 mil carros vendidos, somando os modelos
fabricados em Jacareí e os importados da China. Para 2016, a estimativa é vender 8 mil
unidades no Brasil e Mercosul.
Os desafios de empreender em 2016
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

A combinação de fatores negativos para o giro da economia complica um pouco mais uma
atividade já bastante arriscada no país. A queda na renda e no consumo provocadas pelo
aumento do desemprego, a alta de custos aliada ao arrocho tributário e níveis rasteiros de
confiança do empresariado brasileiro compõem um quadro desafiador para o
empreendedorismo nacional.
Quem insiste em abrir um negócio em um ambiente econômico turbulento precisa redobrar
cuidados para reduzir riscos e melhorar a pontaria ao fazer um investimento que, não raro,
representa a saída para manter-se economicamente ativo.
A crise, porém, não deve – nem pode – paralisar completamente a economia. É justamente
a resiliência e a persistência do empreendedor que vão ajudar a rodar novos negócios,
estimulando a reação de que o país precisa para voltar a crescer.

Mas os ajustes têm sido inevitáveis. Operações mais enxutas e estruturadas têm melhor
desempenho em um cenário arisco. “Com vendas em queda, a rentabilidade vai surgir nos
ajustes finos das empresas, em redução de custos e melhoria de processos”, aponta a
consultora Claudia Bittencourt, do Grupo Bittencourt, de São Paulo.
Em 2016, a relação custo x benefício será a grande vedete da economia brasileira. A análise
vale para todas as pontas da cadeia, do fornecedor ao consumidor. Com menor poder
aquisitivo, o cliente vai exigir mais entrega por melhores preços. Nessa situação, ganha
quem puder oferecer mais por menos.
Em áreas distintas, negócios que apostem na conveniência do cliente ou que interfiram na
sua geração de renda têm potencial de bons resultados. “As oportunidades serão maiores
em setores mais específicos, como representações, franquias individuais, marketplace de
serviços, em versões mais baratas do que já existe”, aposta o professor de
empreendedorismo do Insper, Marcelo Nakagawa.
Com menos oportunidades de emprego, empreender na crise é uma saída para melhorar a
renda, usar a experiência para fazer o que gosta. Mas é preciso mais cuidado para reduzir
riscos ao tornar o projeto real.
Para reduzir o risco de perder dinheiro, muitas vezes oriundo de rescisões de contratos de
trabalho, as apostas devem ser feitas em segmentos já dominados pelo investidor. Deter a
expertise do negócio é uma das orientações para novos empreendedores. “Outra dica é
realizar testes de mercado com o menor custo possível para atender demandas relevantes
com propostas inovadoras”, diz Mariana Foresti, da rede de apoio Endeavor no Paraná.
A capacitação e a rede de relacionamentos são importantes na atividade empreendedora.
Além de dividir experiências, o network amplia a troca de soluções criativas para problemas
que são comuns na gestão das empresas. Investir em conhecimento ainda pode evitar a
deterioração do empreendedorismo, facilmente contaminado pela informalidade quando
estimulado pela necessidade e não pela oportunidade.
“A capacitação profissionaliza o empreendedor, dando mais condições de tomada de
decisões”, observa Nakagawa.
Casal investe em negócio próprio e aposta em um novo filão em meio à crise
Abrir um negócio em plena crise parece um ato insano. Sair do emprego, reunir economias
e energia para a empreitada, soa ainda mais assustador. Não para a dupla Elton Nascimento
e Camila Kruger, de Curitiba.
Namorados, o chef de cozinha e a nutricionista estão prestes a inaugurar o ToGo Fit, serviço
de entrega de comida saudável congelada, depois de um ano e meio de maturação do
projeto.
Nascimento e Camila identificaram o filão ao observar a monotonia da dieta de atletas e
esportistas. A proposta é oferecer alimentação saudável, funcional, nutritiva e equilibrada,
com um toque gourmet. A experiência profissional dos empreendedores ajudou na
construção de cardápios e os primeiros testes de mercado foram positivos.
Susto inicial
A dupla chegou a recuar quando percebeu que não poderia bancar todo o investimento
necessário para a operação. “Mantivemos os planos, mas tiramos o pé do acelerador para
guardar dinheiro e evitar dívidas”, conta o chef. Enquanto reunia os R$ 40 mil de que
precisava, Nascimento intensificou as pesquisas. Estudou a concorrência e a clientela,
afinou a planilha de custos e desenhou o plano de negócios, sob orientação do Sebrae.

Foi durante esse processo que descobriu o lado bom da crise. “Consegui boas negociações
no aluguel do imóvel e na compra de equipamentos. O momento econômico é complicado,
mas ninguém vai deixar de comer. Com comida boa e preço justo, temos grandes chances
de atravessar o período”, aposta.
Veja seis passos para empreender
Perfil
Aptidões e qualidades do empreendedor são importantes, mas os pontos fracos também
devem ser levantados. Importante avaliar o nível de conhecimento e expertise sobre a área
em que se pretende investir.
Ideias
Listar as propostas de negócios que mais se alinham ao perfil e cruzar essas áreas com as
necessidades de mercado. Clientela disponível é indispensável para bons resultados.
Mapeamento
O ponto de instalação da empresa pode ser determinante para o sucesso. Boas
oportunidades podem minguar em regiões saturadas. Vale observar a concorrência e os
modelos de negócios disponíveis para buscar diferenciais no mercado.
Recursos
O valor do investimento determina o tamanho do negócio. Avaliar custos será essencial
para buscar linhas de crédito mais baratas, dedicadas ao fomento da atividade
empreendedora.
Conhecimento
Pesquisar sobre fornecedores, distribuição, produção e finanças vai ser importante para
validar as próprias estratégias. Aqui vale leitura especializada sobre os segmentos
desejados e atenção os modismos, que ampliam o risco.
Plano
O plano de negócios formaliza os estudos que vão orientar investimentos, as fases de
consolidação e o ritmo de desenvolvimento do empreendimento. Clareia caminhos e reduz
imprevistos que possam comprometer a perenidade da empresa.
O conflito é parte do processo de inovação
14/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo

Maria Josefina Pavezi, mais conhecida como Jo Pavezi, desconstrói o mito de que todo
conflito no ambiente de trabalho é ruim. No livro “Convide seu inimigo para um café”, a
autora mostra que o conflito tem duas versões: uma funcional, que gera mudanças, e um
disfuncional, que causa problemas.
A obra elenca vários fatores que desencadeiam os atritos no mundo corporativo e mostra
que o grande inimigo somos nós mesmos, com nossos apegos e crenças. Em entrevista à
Gazeta do Povo, a psicóloga e coach falou sobre gestão de conflitos, a importância dos
líderes e a necessidade de revermos nossas atitudes.
O livro quebra o paradigma de que todo conflito é prejudicial à empresa. Quando um atrito
pode ser benéfico para os envolvidos?

O conflito é a maior alavanca da mudança. Dificilmente as organizações se modificam
quando está tudo muito arrumadinho.
Às vezes, precisa acontecer alguma situação um pouco mais caótica para que um novo
patamar de desenvolvimento se estabeleça. O conflito é parte do processo de inovação,
porque quando as pessoas estão debatendo novas ideias, um novo rumo organizacional
pode acontecer.
A ousadia e o conflito são duas molas propulsoras para a inovação dentro das organizações,
por isso ele tem que ser bem-vindo.
A senhora pode citar um exemplo prático de quando um conflito resultou em uma inovação?
Eu fiz um trabalho de coaching em uma companhia em que eles estavam com muita
dificuldade de compreender que a situação estava mais caótica do que eles imaginavam.
Havia uma ilusão de harmonia.
Enquanto esse grupo não conseguiu assumir para si a crise que eles estavam vivendo, eles
não conseguiram mudar a situação. Foi preciso trazer o conflito à tona, mapear esse
conflito, ver onde ele estava baseado. A hora em que o grupo assumiu que tinha uma crise,
aí sim o conflito ficou funcional. Agora nós sabemos do que se trata e queremos modificar
juntos.
Quais são os conflitos mais comuns no ambiente de trabalho?
O mais comum é a dificuldade de comunicação. Mas a grande base dos conflitos dentro das
organizações é a dificuldade que as pessoas têm em trabalhar com expectativas. Outra
questão é que dificilmente as pessoas abordam como estão se sentindo. Isso vira um
conflito disfuncional que afeta demais o desempenho, a emoção, a parceria e a sinergia do
time.
Como os profissionais devem agir diante de atritos?
Identificando que tipo de contribuição você tem para aquela situação e de que forma você
pode estabelecer um canal de comunicação transparente entre as pessoas do time. Eu
acredito que a assertividade é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver, porque
é a habilidade de ser direto, honesto e respeitoso.
O livro se propõe a desestabilizar as ferramentas na gestão de
ferramentas são não tão eficazes?
O ideal é começar a compreender como você reage às situações
lidar com os conflitos. É ser mais espontâneo nas situações, dar
uma antiga situação, para não ficar preso a uma resposta trazida

conflitos. Por que essas
para criar o seu jeito de
uma resposta nova para
por alguém.

Com a crise, muitas empresas estão se reestruturando . O que fazer para que essas
mudanças não prejudiquem os resultados?
É muito importante mostrar a direção. Dar um cenário bem claro do rumo da organização,
quais serão as bases dessa mudança, que tipos de atitudes serão importantes. É fazer um
processo de gestão de mudanças bem claro.
Da leitura do livro, entende-se que o inimigo que causa o conflito somos nós mesmos. Quais
são as características pessoais desencadeadoras de conflitos?
A minha necessidade de ter razão, de classificar as coisas entre o certo e o errado, a minha
expectativa de que o outro tem que mudar primeiro.
Esses são elementos frustrantes. Por isso eu conectei todas essas leituras do conflito com
os apegos.

Como um profissional deve lidar com seus apegos e defeitos para que eles não prejudiquem
sua carreira?
Devem atualizar as crenças. Em vez de procurar o culpado pela situação, comece a refletir
“onde é que eu estou preso”, e comece a mapear suas crenças. Você tem o direito de mudar
a hora que quiser.
Os resultados de um processo de gestão de conflitos dentro de uma organização são sempre
positivos?
As pessoas pensam que gestão de conflito é conduzir as coisas sempre de uma forma
pacifica e que fique bom para todo mundo o tempo inteiro. Não é isso. Muitas vezes
precisamos desmontar algum tipo de funcionamento, criar uma espécie de caos, para poder
reconstruir em novas bases. Às vezes, no meio do caminho, pessoas se vão, processos são
modificados, o tipo do negócio pode mudar de rumo.
As revoluções tecnológicas contribuem para aumentar os conflitos nas organizações?
Com o Whatsapp e o e-mail, muitas vezes, as pessoas tentam resolver os seus problemas
de relacionamento por mensagem. Não façam isso.
Sentiu que bateu uma mensagem e ela desceu quadrada, esquece o celular, chama a
pessoa para tomar um café. Não dá para discutir relação por escrito, nem por telefone.
A ousadia e o conflito são duas molas propulsoras para a inovação dentro das organizações.
O feedback é um grande desencadeador de conflitos disfuncionais?
O feedback é um desencadeador de conflitos quando ele não é digerido. A ausência de
feedback também pode gerar muitos conflitos.
O ideal é lembrar que se você está muito dependente de feedback, seu grau de insegurança
está muito alto.
Como um líder pode identificar quando um conflito vai resultar em inovações ou quando
será disfuncional, ou seja, vai causar problemas?
As lideranças são muito pouco preparadas para identificar quando a equipe está sofrendo e
quando deve promover debate de ideias.
É muito importante que os líderes estejam atentos a certa comunicação meio velada do
grupo, no sentido de saber que tipo de sofrimento está acontecendo ali, quem não fala com
quem, quando o encadeamento dos trabalhos está prejudicado, quando tem quebra de
parceria.
Um das soluções para um líder evitar que um conflito funcional vire disfuncional seria criar
uma gestão horizontal?
Exatamente. Como que se cria uma gestão horizontal? Estabelecendo confiança. Isso
começa com o próprio líder do time, com ele mesmo trazendo suas vulnerabilidades. Ele
ser o gestor da área não significa que ele saiba tudo, que ele não possa ter dúvidas.
Quando o time sente que o líder é claro naquilo que ele está sentindo, há uma cadeia de
ajuda estabelecida imediatamente. É diferente de quando o líder começa a disfarçar, e o
time está vendo que o barco está afundado.
No livro, a senhora aponta que os gestores dedicam de 25% a 50% do tempo administrando
conflitos. Isso não afeta a produtividade da empresa?
Eu avalio esse dado sobre duas perspectivas. A primeira é uma boa notícia: os líderes estão
dedicando bastante tempo para as questões de relacionamento.
O outro lado é que os conflitos estão retornando, o que significa que a forma de manejo
não está adequada. Tem um custo invisível para a organização que é a falta de preparo dos
líderes para lidar com conflitos que retornam, e isso tem um custo.

Novo ICMS do e-commerce não vale para as empresas do Simples Nacional
14/12/2015 – Fonte: Contábeis.com
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), foi além do que deveria. Aliás, além
do que poderia. Ou, para se valer do termo mais empregado do momento, “pedalou” contra
as empresas do Simples Nacional, ao regulamentar por meio do Convênio.
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), foi além do que deveria. Aliás, além
do que poderia. Ou, para se valer do termo mais empregado do momento, “pedalou” contra
as empresas do Simples Nacional, ao regulamentar por meio do Convênio ICMS 93/2015
as mudanças do ICMS no comércio interestadual.
Como é sabido, a Constituição Federal foi alterada pela Emenda Constitucional 87/2015, e,
a partir de 2016, importantes alterações na sistemática da tributação das operações
interestaduais com incidência do ICMS deverão ser observadas. Segundo esse novo
modelo[i], em operações interestaduais com consumidor final contribuinte ou não do
imposto, as empresas passarão a recolher o ICMS da seguinte maneira[ii]:
a) ao estado de origem/remetente será recolhido o ICMS até o montante das alíquotas
interestaduais fixadas pelo Senado Federal;
b) ao estado de destino, será recolhido o imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual prevista pelo Senado
Federal.
Até então, esse novo critério de distribuição do ICMS entre as unidades federadas foi visto
com bons olhos pela doutrina. Afinal, com o aumento exponencial das transações realizadas
de forma não presencial, foi possível verificar que o modelo vigente privilegia apenas os
centros distribuidores do pais, localizados nas regiões Sul e Sudeste, em desfavor dos
estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Distrito Federal e Espírito Santo.
Portanto, a EC 87/2015 surgiu para reequilibrar o modelo de tributação nacional, tendo em
vista o volume cada vez maior de operações comerciais realizadas pela internet e por
telefone.
Ocorre que a mesma Constituição que foi alterada para rever o ICMS no comércio
interestadual com consumidores finais, também impõe aos entes federados o tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Essa é uma determinação constitucional que não cabe a qualquer governante ignorar
(Artigo 170, IX e 179 CF/88[iii]).
Em observância ao Princípio do Tratamento Favorecido para as Empresas de Pequeno Porte,
a EC 43/2003 alterou o artigo 146 da Constituição Federal[iv], inserindo a alínea 'd' ao
citado dispositivo, possibilitando a instituição de Regime de Tributação Unificado para tais
empresas.
Nesse cenário, a Lei Complementar 123 de 2006 (LC 123/06) instituiu o “Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”, que tem dentre suas principais
características o Simples Nacional, estabelecendo normas gerais relativas ao tratamento
tributário diferenciado e favorecido no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
O Simples Nacional prevê o recolhimento unificado mensal, mediante documento único de
arrecadação de vários tributos[v] e, o mais importante para o presente estudo, o ICMS
devido pelas operações próprias.

O destaque acerca de que o Simples Nacional envolve o ICMS devido pelas operações
próprias é necessário, pois embora o regime tenha como objetivo unificar a tributação,
alguns tributos não foram incluídos nessa unificação, tais como o ICMS devido pela
substituição tributária e o diferencial de alíquotas devido pela aquisição interestadual de
produtos, conhecido como “DIFAL”.
No entanto, é isento de dúvidas que o ICMS devido pelas operações próprias das
microempresas e empresas de pequeno porte são reguladas pela LC 123/06, que possui
todos os requisitos disciplinados pela CF/88, Artigo 146, III “a” para estabelecer
tributos[vi].
Portanto, qualquer alteração da sistemática de recolhimento (alíquota, base de cálculo,
contribuinte) do ICMS devido pelas operações próprias das microempresas e empresas de
pequeno porte, depende de prévia alteração da LC 123/06.
O leitor desse artigo deve estar se perguntando: onde esse articulista quer chegar? Que o
produto da arrecadação do ICMS das empresas do Simples não deve se sujeitar à essa
alteração da constituição?
A resposta é outra. O produto da arrecadação do ICMS das micro e pequenas empresas
deve sim ser harmonizado com a alteração constitucional, que passou a prever uma divisão
do ICMS no comércio interestadual entre Estados de origem e destino.
E para tanto, deveria o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN[vii]) prever um critério
de rateio do produto da arrecadação do ICMS previsto nos anexos da LC 123/06 entre os
Estados de origem e destino, atendendo à nova sistemática constitucional, sem, contudo,
violar princípios tão caros ao Estado de Direito.
No entanto, o Confaz teve uma infeliz iniciativa ao inserir a clausula nona no Convênio
93/2015, dispondo que as empresas optantes pelo Simples Nacional devem aplicar as
diretrizes celebradas no Convênio. Vejamos:
Cláusula nona. Aplicam-se as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à
unidade federada de destino.
Ao agir dessa forma, de uma só vez o Confaz violou o Princípio da Legalidade Tributária
(Artigo 97 CTN, 146 CF/88 e LC 123/06); Princípio da Uniformidade Geográfica da
Tributação (Artigo 152 CF/88); Princípio da Tratamento Favorecido às micro empresas e as
empresas de pequeno (Artigo 170, inciso IX e Artigo 179 da CF/88); Princípio da NãoCumulatividade (Artigo 155, §2º, I da CF/88); Princípio da Isonomia Tributária (Artigo 150,
II da CF/88); Principio da Capacidade Contributiva (Artigo 145 § 1º CF/88); Princípio da
Não-Bitributação; Princípio do Não Confisco (Artigo 150, IV, XX CF/88).
A cobrança do diferencial de alíquotas da forma que o Confaz inseriu na cláusula nona do
Convênio 93/2015, sem respaldo legal para as microempresas e empresas de pequeno
porte, provoca grave distorção na sistemática nacional desse imposto.
Isso porque a aquisição interestadual de bens será substancialmente mais onerosa do que
a compra no próprio Estado de uma empresa do Simples, o que em outras palavras, impede
às empresas de pequeno porte situadas nos Estados menos desenvolvidos da federação o
acesso aos mercados mais pujantes, como sul e sudeste, desrespeitando inclusive um dos
objetivos fundamentais da República: redução das desigualdades sociais e regionais (art.
3º, III, CF/88[viii]).

Sem falar que o Confaz desestimula a aquisição de produtos em outros Estados mediante
a oneração tributária, o que evidencia o intuito de limitar o tráfego de bens por meio de
tributo interestadual, prática também vedada pela Constituição Federal, no seu artigo 150,
V[ix].
Viola ainda o inciso III do parágrafo único do artigo 146, da CF/88, uma vez que o
recolhimento do ICMS das operações próprias pelas empresas do Simples Nacional dever
ser unificado e centralizado[x], mas o artigo nono subverte exatamente essa garantia
constitucional.
Sem exagero, é possível enfileirar ilegalidades da cláusula nona do citado convênio. As
microempresas e empresas de pequeno porte, que deveriam ter tratamento uniforme,
diferenciado e favorecido, serão impedidas de gozar desses benefícios, uma vez que haverá
desequilíbrio e distinção da carga tributária em função do destino das mercadorias com as
previsões do artigo nono do Convênio ICMS 93/2015.
E mais, o contribuinte optante pelo Simples que realiza operações internas será privilegiado
em relação aquele que é obrigado a transferir a mercadoria para outro estado, uma vez que
não será compelido ao diferencial de alíquota, recolhendo o ICMS apenas na forma
unificada. Tudo sem base em lei (artigo 97 CTN[xi]) e sem interpretação constitucional
possível.
Dessa forma, ante o corolário ao princípio da uniformidade geográfica, que deve ser
especialmente respeitado no tratamento dispensado as microempresas e empresas de
pequeno porte, tendo em vista o direito fundamental dessas pessoas jurídicas à opção por
um regime uniforme, simplificado e favorecido, não se pode conceber a cobrança do
diferencial de alíquota. Ou, no exato do Magistério do Mestre Paulo Barros de Carvalho:
A procedência e o destino são índices inidôneos para efeito de manipulação das alíquotas e
da base de cálculo para os legisladores do Estados, dos Municípios e do Distrito Federal[xii].
Há uma luz no fim do túnel.
Considerando que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados
de nulidade (Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal[xiii]), resta-nos aguardar que o
Confaz reconheça seu equívoco e cancele a cláusula nona do Convênio ICMS 93/2015, já
que editado sem qualquer interpretação constitucional que lhe dê amparo, e sem qualquer
suporte da legislação infra legal.
Ou, para quem acha que essa é uma expectativa vã desse articulista, resta buscar a
proteção do Poder Judiciário contra os nefastos efeitos dessa equivocada regulação do
Confaz, via articulação das entidades em ações coletivas, ou individualmente.
[i]
Art. 155 (...)
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final,
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente
à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;

[ii] Importante ressaltar que o artigo 2º da Emenda Constitucional 87, que acresce o artigo
99 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece que em 2015 será
atribuído 20% do valor do diferencial para o estado de destino e 80% para o de origem;
em 2016, 40% para o estado de destino e 60% para o de origem; em 2017, 60% para o
destino e 40% para o de origem; em 2018, será atribuído 80% para o estado destino e
20% para a origem. Finalmente, em 2019 será conferida a integralidade do diferencial de
alíquotas para o estado de destino.
[iii] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
(...)
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 6, de 1995)
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de
lei.
[iv] Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.
[v] : Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) , Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ; Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) ; Contribuição para o PIS/Pasep;
Contribuição Patronal Previdenciária (CPP); Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS)
[vi] Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;
[vii] Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido
pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por
4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes
da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar
dos aspectos tributários;
[viii] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
[ix] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder Público;
[x] Art. 146. Cabe à lei complementar:
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir
um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)
(...)
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos
pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou
condicionamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
[xi] Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39,
57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no
inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
[xii] In curso de direito tributário 21ª ed. Saraiva, 2009. P. 184
[xiii] SÚMULA 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial
Rogério David Carneiro é advogado e sócio diretor do escritório David & Athayde Advogados.
Especialista em Direito Tributário pela PUC-RJ e em Direito Privado Pela UFF. Membro da
Sociedade Brasileira de Direito Tributário.
Desoneração da Folha de Pagamento é optativa e com novos percentuais
14/12/2015 – Fonte: Contábeis.com
As empresas que atualmente já têm desonerada a folha de pagamento de seus empregados
precisam avaliar através de um detalhado estudo tributário para decidirem se continuam
com esta opção ou se retornam ao critério antigo de se pagar a contribuição de 20% para
a Previdência Social.
A política da desoneração prevê a troca da contribuição das empresas para a previdência
social, de 20% sobre a folha de pagamento, por alíquotas que incidam sobre o faturamento.
Para o setor de tecnologia e alguns serviços, por exemplo, a alíquota passou de 2% para
4,5%, na indústria de 1% para 2,5%, um aumento de 150%.

Os setores de callcenter e transportes, terão alíquota diferenciada de 3%. Já as
empresas jornalísticas, de rádio e TV, os setores de transporte de cargas, aéreo e marítimo
de passageiros, operadores portuários, calçadista e a produção de ônibus e de confecções,
terão alíquota de 1,5%. Carnes, peixes, aves e derivados foram isentos de aumento e
continuam a ser tributados em 1% sobre a receita bruta.
Segundo a contadora Dilma Rodrigues, sócia-diretora da Attend Assessoria, Consultoria e
Auditoria S/S, a nova lei traz novos percentuais da desoneração da folha de pagamento,
mas em alguns casos onera a mesma, e por isso é preciso realizar um estudo aprofundado
para analisar qual opção é a mais vantajosa para a empresa.
"A opção pela tributação substitutiva será manifestada mediante o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para
todo o ano calendário. É importante também avaliar com detalhes cada atividade para se
certificar se essa regra trará algum impacto”, explica.
"As empresas deverão anualmente, no mês de janeiro, escolher por qual caminho querem
seguir através do recolhimento do DARF da desoneração, além da GPS com os percentuais
de RAT e Terceiros; ou se pelo pagamento do INSS integral via GPS, devendo permanecer
durante todo o ano corrente.
As que atuam em atividades que se enquadram em diferentes alíquotas, deverão respeitar
as alíquotas atinentes a cada atividade ou produto. E as que se dedicam exclusivamente às
atividades desoneradas, nos meses em que não auferirem receita, não recolherão as
contribuições relativas a 20% sobre a folha de pagamento. Neste ano, de acordo com a
legislação vigente, essa opção precisou obrigatoriamente ser feita no mês de novembro e
os impostos vencem no próximo dia 18 de dezembro", conclui.
Suzano volta ao jogo e tem interesse em participação da Votorantim na Fibria
14/12/2015 – Fonte: R7
A Suzano está disposta a voltar ao jogo. O grupo de papel e celulose fundado pela família
Feffer tem interesse em comprar uma fatia na Fibria, resultado da união entre a Votorantim
Celulose e Papel (VCP) e Aracruz, a maior companhia do setor. A Suzano já teria buscado
assessoria para avaliar como poderia alinhavar essa operação, apurou o jornal O Estado de
S. Paulo.
A Fibria tem como principais acionistas a família Ermírio de Moraes, com 29,42% das ações,
e o braço de participações do BNDES, o BNDESPar, com outros 29,08% de ações, segundo
dados referentes a setembro.
A participação dos Ermírio de Moraes na companhia líder do setor tem sido cobiçada por
empresas concorrentes, como a Eldorado Celulose, controlada pelo grupo J&F, da família
Batista, dono da gigante de alimentos JBS (Friboi).
O grupo, que tem um complexo industrial em Três Lagoas (MS), mesma região onde está
instalada a Fibria, manifestou interesse em adquirir um pedaço da companhia, mas os
ânimos esfriaram, segundo fontes. "Não chegaram a um acordo sobre preço", disse uma
das fontes. A J&F é assessorada pelo Credit Suisse. Procurada, a empresa e o banco não
comentam.
"Temos sim interesse na fatia da família Ermírio de Moraes (na Fibria), mas não estamos
em negociações", disse Walter Schalka, presidente da Suzano. O executivo, que está à
frente da companhia desde 2013 e já trabalhou no grupo Votorantim, disse que a Suzano
não descarta crescer por fusões e aquisições, mas que a prioridade atual é trabalhar pela
redução de custos de produção do grupo e desenvolver os chamados projetos "adjacentes",

como investimentos anunciados em produção de "tissue" (papel usado para higiene
pessoal), em celulose de fibra curta do tipo "fluff" (usada para fraldas e absorventes) e na
extração de lignina do eucalipto (que pode ser usada para a produção de biocombustíveis).
Empecilho
O nó da transação em uma possível associação entre Fibria e Suzano, segundo fontes com
conhecimento no assunto, está em definir como empresa dos Feffer poderia alinhavar a
operação, uma vez que, se comprar toda fatia da família Ermírio de Moraes, terá de exercer
o "tag along" (fazer oferta pública de ações pelos papéis em circulação no mercado).
E, considerando a relação de troca de ações, a Suzano está em desvantagem. A líder Fibria
tem seu valor de mercado avaliado em R$ 27,26 bilhões, com valorização de 51,6% neste
ano, de acordo com levantamento da Economática. A Suzano, avaliada em R$ 19,24
bilhões, teve valorização de 60% no mesmo período.
A consolidação no setor de papel e celulose no Brasil é apontada como um caminho sem
volta. Nos últimos dois anos, a expectativa do mercado era de que a Fibria fosse liderar
esse movimento. No entanto, segundo fontes, o grupo Votorantim pretende concentrar seus
negócios em cimento e poderá se desfazer de ativos considerados não estratégicos, entre
eles, a Fibria. Procurados, o grupo Votorantim e a Fibria não comentaram o assunto.
Lição de casa
Com a maior competitividade conquistada com a valorização do dólar, que beneficia as
exportações do setor, a Suzano concentra seus esforços para reduzir seu alto
endividamento. Ao fim de 2013, a relação da dívida líquida chegou à marca de 5,2 vezes o
Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações). No terceiro trimestre,
essa relação foi reduzida para 3 vezes, mas as obrigações ainda são altas e somavam R$
12,7 bilhões até o dia 30 de setembro.
De acordo com Schalka, o dólar mais alto favorece as exportações do setor, mas tem
impacto direto nas dívidas da companhia, pois 75% do total estão atrelados à moeda
americana.
Para garantir maior competitividade, sem depender da volatilidade da moeda e dos preços
internacionais da celulose, a companhia traçou metas rígidas de redução de custos de
produção para os próximos anos.
"Queremos chegar a um custo de US$ 150 por tonelada em 2018 e US$ 125 por tonelada
ao fim de um ciclo do florestal (2021/2022). Esse número (se alcançado) vai mudar as
relações do setor, dando maior robustez para fazer frente à volatilidade dos preços da
celulose e do câmbio", afirmou Schalka.
"Temos a tendência de olhar os últimos meses, que mostram o bom desempenho das ações
das companhias de celulose na Bolsa, mas os preços internacionais da celulose estão baixos
há muito tempo."
Desafio
O grupo, no entanto, ainda bem está longe de atingir essa meta. No terceiro trimestre, seu
custo de produção estava em US$ 668 por tonelada, enquanto nos países europeus gira em
torno de US$ 450. Para os produtores asiáticos, os custos são ainda mais baixos - US$ 320
por tonelada. Até 2018, a expectativa da Suzano é sair de uma produção de 3,5 milhões de
toneladas de papel e celulose, hoje, para 5,1 milhões, em 2018.
Sem apego às florestas, o executivo da Suzano não descarta a venda de parte delas. "Já
fomos procurados por fundos, mas não houve acordo para venda."

No entendimento do mercado, a Suzano está trilhando o caminho certo para não ser alvo
de compra, mas de consolidadora em um setor cada vez mais concentrado.
'Momento feliz'
À frente do conselho de administração da Suzano, segundo maior indústria de papel e
celulose do País, David Feffer, 59 anos, disse em entrevista ao O Estado de S. Paulo que a
companhia, fundada por seu avô Leon, vive "um momento muito feliz". As ações da Suzano,
grande exportadora de celulose, valorizaram quase 60% neste ano.
Feffer vê pela frente uma nova etapa para a companhia, com base no processo de
reestruturação realizado nos últimos três anos. Sobre o futuro do País, ele é mais reticente
e prefere não fazer previsões.
Na contramão da crise, cooperativas paranaenses fecham 2015 com 13% de
aumento
14/12/2015 – Fonte: Bem Paraná
O agronegócio não só tem resistido à crise, como tem corrido na contramão da retração.
As cooperativas do Paraná devem fechar o ano com faturamento recorde - em média, R$
56,5 bilhões. Os números foram divulgados pela Ocepar. O crescimento é de 13% em
relação ao ano passado. Para 2016, a previsão da organização das cooperativas do estado
é crescer mais 10%.
Grande parte da arrecadação está atrelada à elevação do dólar, que bateu a casa dos R$
4. A Coamo, por exemplo, exportou mais de 3 milhões de toneladas de grãos e farelo de
soja para os Estados Unidos, Europa e Ásia. "Agricultura e pecuária vivem um momento
bom, com boas safras e o preço do dólar ajudou bastante as negociações externas", diz
Aroldo Gallassini, presidente de cooperativa.
Mesmo em ano de crise, a cooperativa de Campo Mourão deve bater recorde. Serão R$ 10
bilhões de faturamento, um crescimento de 17%. E se as 'sobras' crescem na cooperativa,
são refletidas diretamente no campo. Neste ano, o adiantamento das sobras repassadas
aos produtores foi de R$ 97 milhões.
Fusões e compras de empresas neste ano somam maior valor da história
14/12/2015 – Fonte: Bem Paraná
Sem contar a fusão entre as gigantes norte americanas de agroquímica, Dow Chemical e
DuPont, anunciada nesta sexta-feira (11), o ano de 2015 acumula US$ 4,68 trilhões em
operações de fusão e aquisição de empresas. Esse é o maior valor da história, de acordo
com informações da consultoria Dealogic.
Foram fechados ao menos oito negócios de mais de US$ 50 bilhões neste ano. Até
setembro, os negócios de US$ 10 bilhões tinham crescido 34% e bateram o recorde para o
período.
A melhor marca anual era de 2007 -ano que precedeu a mais recente crise econômica
mundial- com a marca de US$ 4,61 trilhões. Com os acordos fechados até agora, que
cresceram 37% em valor ante 2014, o ano de 2015 garante três posições no top 5 dos
meses com maiores negociação. O ano de 2007 ainda tem dois meses no ranking.
EUA
No início de novembro, os Estados Unidos superaram pela primeira vez a marca simbólica
de US$ 2 trilhões em operações de fusão e aquisição, crescimento de 55% ante o total de
2014. O país respondia por 48% dos valores transacionados no mundo. Foi a melhor marca
desde 1999 (53%), que deve aumentar com a quando a DowDuPont entrar na conta.

O crescimento foi puxado pelos setores de saúde, que registrou US$ 454 bilhões, e
tecnologia, com US$ 424 bilhões. Na segunda maior fusão da história, a fabricante do Viagra
se uniu à dona do Botox em um negócio de US$ 160 bilhões, criando a maior farmacêutica
do mundo. Outro recorde, do setor, foi a compra da empresa de armazenamento de dados
EMC pela Dell por US$ 65,7 bilhões, anunciada em outubro.
ÁSIA E EUROPA
Ásia e Europa superaram a marca de US$ 1 trilhão. Foi a primeira vez do continente oriental,
que registrou crescimento de 61% contabilizando US$ 1,05 trilhões em 2015 ante US$ 655
bilhões no ano anterior. Fusões e aquisições no setor de tecnologia e no imobiliário, com
cerca de US$ 150 bilhões cada, impulsionaram a China, que foi responsável por quase a
metade dos negócios fechados na Ásia e no Pacífico, contabilizando US$ 497 bilhões e
crescimento de 69% ante 2014.
Hong Kong (US$ 130 bilhões), Austrália (US$ 122 bilhões) e Japão (US$ 103 bilhões)
ficaram atrás. As transações europeias cresceram 17% em relação a 2014, alcançando o
maior nível desde 2008 (US$ 1,29 trilhões). Com a compra da SabMiller pela AbInbev, por
cerca de US$ 120 bilhões, o setor de bebidas e alimentação foi o que mais movimentou
recursos (US$147,6 bilhões). Em seguida veio o setor de óleo e gás, com US$ 115,3 bilhões,
e o setor imobiliário, com US$ 113,8 bilhões.
Queda das importações contribuirá para saldo comercial dobrar em 2016
14/12/2015 – Fonte: R7

O superávit comercial deverá dobrar no ano que vem. Embora o aumento pareça positivo,
ele esconde uma realidade perversa: o saldo tende a ser construído mais pela queda intensa
das importações do que pelo aumento expressivo das exportações.
Nas previsões dos analistas consultados pelo relatório Focus, organizado pelo Banco
Central, o superávit do comércio brasileiro deverá aumentar de US$ 15 bilhões para US$
31 bilhões entre 2015 e 2016.
O quadro, portanto, deverá repetir o cenário deste ano. As importações estão diminuindo e
deverão continuar nessa trajetória por causa da recessão brasileira, a mais intensa desde
1990. Em 2015, o PIB (Produto Interno Bruto) deverá recuar quase 4% e, no ano que vem,
a queda estimada é de 3%. Com o recuo na atividade, a demanda por produtos importados,
sobretudo os manufaturados, diminui.
“A recessão vai continuar, a inadimplência e o desemprego vão subir”, afirma José Augusto
de Castro, presidente da AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil).
— Com todo esse cenário, a demanda deve cair.
Entre janeiro e novembro, as importações recuaram 23,1%, na comparação com o mesmo
período do ano passado.
As exportações brasileiras também estão em queda, e não deverão se recuperar com força

no ano que vem — neste ano, o recuo será de 14,9%. O País tem sofrido com a menor
cotação das commodities - 46% da pauta de exportação brasileira é de produtos básicos.
“No ano que vem, os preços das exportações ainda devem estar em baixa. Se houver uma
recuperação não será nada substancial”, afirma Gabriela Szini, economista da Tendências
Consultoria Integrada.
— O que deve conduzir a melhora no resultado da balança de 2016 é fundamentalmente o
desempenho das importações e o aumento do quantum (quantidade) de exportação.
Na projeção da Tendências, o saldo comercial será positivo em US$ 16 bilhões em 2015 e
chegará a US$ 33 bilhões no ano que vem.
O quadro da exportação é crítico porque os três principais produtos básicos brasileiros
comercializados — minério, soja e óleo bruto de petróleo — estão com forte queda nos
preços. Um levantamento da Funcex (Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior)
mostra que, entre janeiro e novembro de 2014, o montante obtido com esses produtos foi
de R$ 61,9 bilhões. Neste ano, ela é de R$ 44,4 bilhões.
Em 2015, a maior retração no valor dos produtos foi apurada no óleo bruto de petróleo
(48,5%), seguido pelo minério de ferro (23,4%) e soja (23,4%). “O Brasil fica atrelado a
um preço de mercado, negociado em Bolsa”, diz Daiane Santos, economista da Funcex.
— O total exportado está caindo muito porque a queda dos preços desses três produtos foi
muito acima da média.
A redução no preço dos produtos básicos pode ser explicada pela desaceleração da China,
grande demandante de commodities. O crescimento da economia chinesa deverá ficar em
7% neste ano, abaixo do resultado apurado em anos passados. O gigante asiático também
enfrenta um processo de transição: o modelo de crescimento deixou de ter como base a
construção civil e a indústria e passou para o setor de serviços.
No caso do minério de ferro e do petróleo, o novo patamar dos preços também reflete o
aumento da oferta em relação à demanda global.
As exportações brasileira de manufaturados também não reagiram como se esperava com
a valorização do dólar ante o real - neste ano, o avanço da moeda americana é de 45,91%.
Entre janeiro e novembro, as exportações de manufaturados recuou 9,8% na comparação
com o mesmo período de 2014. “Em 2016, deve ocorrer alguma recuperação da exportação
de manufaturados, mas nada excepcional”, diz Castro, da AEB.
— Será uma surpresa se ocorrer uma mudança excepcional.
Chinesa Chery vai iniciar exportações em 2016
14/12/2015 – Fonte: R7
A montadora chinesa Chery pretende iniciar, em 2016, exportações do modelo Celer,
produzido em Jacareí (SP). O primeiro cliente será a Argentina, onde está em processo de
homologação. A empresa também negocia com Colômbia, Peru e Uruguai.
A previsão é que ao menos mil unidades sejam exportadas em 2016. O volume deve
aumentar quando a Chery passar a produzir no País o compacto QQ e o utilitário Tiggo 5,
ambos previstos para o próximo ano.
O grupo iniciou operações em fevereiro, em plena crise econômica e política, e opera com
10% de sua capacidade, de 50 mil carros anuais. Luis Curi, vice-presidente da Chery do

Brasil, disse que a produção este ano será de apenas 5 mil veículos. Para o próximo, a
previsão é de 8 mil a 10 mil unidades, das quais mil serão exportadas.
"Este ano não foi fácil, mas estamos aprendendo com os erros", disse Curi. Um deles foi ter
iniciado a produção com um modelo de pequeno porte, segmento que mais perdeu vendas
em razão da queda da renda da população e da falta de crédito.
A aposta agora é nos utilitários-esportivos, segmento que vem crescendo com a chegada
de novos produtos, como o Honda HR-V e o Jeep Renegade. A ideia é ter três versões do
Tiggo em produção até 2017.
O grupo mantém o projeto de ter um parque de fornecedores com 25 empresas próximo à
fábrica, a maioria deles chineses. Oito já estão em fase adiantada de negociações, disse
Curi.
Para melhorar a imagem de segurança dos carros da marca, Curi informou que, em 2016,
exemplares serão enviados para o Latin NCAP, entidade independente que testa a
segurança dos veículos da região.
Desemprego e inflação podem subir se Brasil perder selo de bom pagador
14/12/2015 – Fonte: R7

Mais uma vez, o Brasil pode perder o selo de bom pagador de uma das principais agências
de risco. A agência Moody'’s colocou, nesta semana, a nota do Brasil em revisão para
rebaixamento.
Por enquanto, a nota do País na agência está em Baa3, último nível do grau de
investimento, considerado referência de bom pagador para o mercado. Em até três meses,
a Moody'’s decidirá se rebaixa o Brasil para o grau especulativo.
Segundo a agência, a revisão se deve à rápida deterioração da economia e das tendências
das contas públicas, além da reduzida chance de reversão desses problemas nos próximos
dois a três anos. Em comunicado, a Moody'’s citou a paralisia política como um dos entraves
à melhora da economia.
De acordo com o diretor da Escola de Investimentos Leandro&Stormer, Alexandre Wolwacz,
o rebaixamento do Brasil como grau de investimento não é importante apenas para os ricos
e para os investidores.
— A decisão das agências de risco afeta também o trabalhador brasileiro. A perda do grau
de investimento, ou seja, o rebaixamento do Brasil frente aos investidores estrangeiros,
tira o País dos possíveis locais onde o dinheiro poderia estar sendo colocado. Com menos
investidores estrangeiros, fica mais difícil produzir empregos, ampliar fábricas, comprar
lojas enfim, girar a economia.

Ou seja, com a perda do selo de bom pagador, o desemprego e a inflação no Brasil tendem
a subir, o que vai afetar diretamente a vida de todos os brasileiros.
Wolwacz ilustra a situação da seguinte forma:
— Podemos dizer que o investimento estrangeiro é como as toras de madeira em uma
fogueira.
A fogueira sendo a economia, os empregos, os salários, a sociedade como um todo. Sem
dinheiro, sem investidores, ficamos sem madeira, o fogo vai lentamente perdendo sua força
até se apagar completamente.
Segundo ele, o rebaixamento do Brasil tende a produzir um efeito devastador na capacidade
de recuperar a economia no curto prazo.
Consequências
Sem o selo de bom pagador, deve cair o fluxo de dólares para País, o que deverá fazer a
moeda americana disparar ainda mais. O câmbio alto afeta não só quem viaja para fora do
País, mas pressiona até o preço do pãozinho.
Outra consequência é um possível impacto no mercado de trabalho. Com menos
financiamento estrangeiro, os cofres das empresas também ficam mais enxutos porque
tomar dinheiro emprestado fica mais caro.
Os investimentos na cadeia produtiva diminuem e o desaquecimento da economia se
agrava. Com menos máquinas e equipamentos, é necessário menos trabalhadores para
operá-los, ou seja, mais desemprego.
Fitch avalia que empresas brasileiras terão crise de fluxo de caixa em 2016
14/12/2015 – Fonte: R7
A agência de classificação de risco Fitch prevê que as empresas brasileiras enfrentarão uma
crise de fluxo de caixa operacional em 2016.
Em relatório, a agência avalia que as quedas nas receitas, combinadas com maiores custos
financeiros e operacionais, levarão a um profundo encolhimento do fluxo de caixa de
operações. A crise política deve contribuir para esse cenário.
"Como resultado, a Fitch Ratings não prevê melhoria significativa em 2016. A liquidez, que
tem sido um destaque dos emissores brasileiros, está se deteriorando e elevará o risco de
refinanciamento", observa a agência.
Os rebaixamentos de rating no próximo ano devem superar as elevações na proporção de
10 para 1, de acordo com a Fitch.
Após ano perdido, Chery adia metas
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business
Luis Curi, vice-presidente da Chery Brasil, reconhece que quase todos os planos iniciais da
empresa no País, feitos em 2011 quando foi assinado o projeto da fábrica brasileira, tiveram
de ser reorientados ou modificados de acordo com os altos e baixos do mercado e da
legislação, que restringiu a importação de carros e atrasou as ambições de crescimento da
marca chinesa.
Curi enumera uma longa sucessão de percalços:

“Em 2011 tomamos a rasteira do aumento do IPI para importados que era de 11% num dia
e amanheceu em 41% no outro. Depois aguardamos mais um ano até que o governo
divulgasse a primeira versão do Inovar-Auto para saber o que iríamos fazer como
investidores no País.
Começamos a construção da fábrica, que é um projeto sem volta, mas se soubéssemos que
o mercado iria cair e mudar tanto, com certeza não teríamos acelerado o ritmo. Por fim,
quando a planta ficou pronta em Jacareí, no início de 2015, o mercado era bem outro e logo
de cara começamos a enfrentar greves.
A primeira, em abril, parou a linha por um mês. Depois, em maio, durante uma tempestade,
um raio destruiu nossa estação elétrica e paralisou tudo de novo. Com tudo isso, neste
primeiro ano de operação produzimos em apenas seis meses.”
O executivo admite que muitos dos erros cometidos até o momento foram causados pela
confiança no estudo de viabilidade que a Chery encomendou a uma consultoria antes de se
instalar no País. “Focou-se muito nos números daquele momento e faltou ouvir mais o
sentimento local. Eu deveria ter insistido mais nisso”, diz.
A própria instalação em Jacareí, onde não recebe nenhum tipo de incentivo tributário,
tornou mais difícil a obtenção de bons resultados financeiros. Para complicar ainda mais a
vida, o sindicato local dos metalúrgicos é conhecido pela linha-dura nas negociações
salariais.
Com tantos contratempos, “o resultado ficou muito abaixo do que planejamos e do que
gostaríamos”, lamenta Curi. A Chery deve fechar seu primeiro ano de operação no Brasil
com a produção de apenas 5 mil carros, mínima fração da capacidade instalada inicial de
50 mil unidades/ano após investimentos na planta que somam R$ 1 bilhão.
As vendas da marca chinesa no Brasil mal devem passar de 5,5 mil este ano, o que significa
queda de 42% sobre as 9,5 mil unidades de 2014. É de fato muito abaixo do que havia sido
planejado. No fim do ano passado a projeção para 2015 era de vender 30 mil carros.
Passados os primeiros meses, a ambição desceu para 20 mil.
Ainda assim muito alta para a realidade que derrubou o número para um quarto das
expectativas. Como consequência direta e inevitável, a rede que somava 71 concessionárias
no início do ano termina 2015 com 58 casas.
OBJETIVOS ADIADOS
“Após todas as dificuldades e mudanças desaceleramos a nossa velocidade. Aprendemos,
vamos ser mais lentos, mas mais conscientes, em ritmo sustentado e com modelos mais
apropriados aos clientes da região. Esperamos só em cinco ou seis anos atingir o objetivo
inicial de alcançar participação de 3% a 4% do mercado”, diz Curi.
Para 2016, com a fábrica operando normalmente e os lançamentos previstos, ele projeta
que as vendas subam para 8 mil unidades no Brasil. “O mercado deve ser de 2 milhões a
2,1 milhões de unidades, mas isso não faz muita diferença para nós, porque somos muito
pequenos ainda”, avalia.
“A fábrica deverá produzir entre 9 mil e 10 mil unidades, pois já estamos planejando
começar a exportar para países da América do Sul”, revela o executivo. Segundo ele, já
existem negociações firmes com Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia.

“A Venezuela também é um alvo importante para nós, a Chery vendeu 20 mil carros lá este
ano (quatro vezes mais do que no Brasil), mas vamos ver como fica a situação por lá”, diz,
em referência à instabilidade política e econômica do país.
A Chery é a maior exportadora de veículos da China e a América Latina responde por cerca
de 25% das vendas externas da montadora.
Para construir uma imagem de marca mais confiável e com produtos seguros, Curi revela
que em 2016 a Chery vai patrocinar crash tests para avaliação pelo Latin NCAP de seus dois
primeiros carros produzidos no Brasil, o Celer e o QQ – este último já foi testado em julho
deste ano com péssimo resultado, não conseguiu nenhuma estrela.
“O teste foi feito com um modelo sem airbags e que não vendemos mais na região. Em
2016 vamos poder mostrar nossa evolução com novos testes”, afirma.
PARQUE DE FORNECEDORES
Com a alta do dólar causando estragos na operação ainda bastante dependente de peças
importadas, Curi garante que está mantido o plano de criar o parque de 25 fornecedores
ao lado da fábrica em Jacareí, a maioria chineses, conforme foi anunciado em julho passado.
“O governo chinês já convocou alguns fornecedores para que eles venham ajudar a Chery
no Brasil. O ritmo também será mais lento do que estava inicialmente previsto, mas já
existem oito empresas negociando sua instalação. Será um núcleo da indústria automotiva
chinesa em Jacareí”, afirma o executivo.
A fábrica de motores, que tinha começado a operar também no ano passado em outro
terreno de Jacareí, agora foi transferida para uma área dentro da planta da Chery. As partes
estampadas continuarão sendo importadas da China enquanto os volumes não justificarem
o investimento em ferramental e prensas, que Curi diz precisa ser maior que 8 mil a 10 mil
unidades/ano.
No mês passado, Roger Peng deixou a presidência da Chery Brasil, seis meses antes do que
estava previsto no contrato. Ele e a família não se adaptaram à vida no País. Outro executivo
chinês deve ser indicado ao posto até o fim do primeiro semestre de 2016. Enquanto isso,
Curi toca as funções executivas da empresa e Thomas Wong assumiu interinamente a
função de representante oficial da montadora.
Chery fará 3 tipos de Tiggo no Brasil
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business

Após o que chamou de “ano de aprendizado”, o primeiro de produção da fábrica brasileira
de Jacareí (SP), Luis Curi, vice-presidente da Chery Brasil, anunciou como uma das lições
aprendidas no País que a fabricante de origem chinesa irá produzir aqui três tipos do SUV
Tiggo, dois deles a partir do segundo semestre de 2016 e o terceiro em 2017.

“Uma nova análise da situação nos mostrou que é melhor ir aonde a procura cresce
atualmente e também existe mais rentabilidade na venda. Se já soubéssemos disso em
2009, quando iniciamos o projeto de produzir no Brasil, certamente teríamos começado a
fazer esses carros primeiro”, explica o executivo.
Dos três SUVs, dois já são conhecidos do público brasileiro. O primeiro deles provavelmente
será o Tiggo 5, quinta geração do modelo apresentado pela primeira vez no Brasil no Salão
do Automóvel de São Paulo em outubro de 2014. O segundo é o Tiggo 3, a geração antiga
do SUV que a Chery vem importando para o mercado brasileiro e até o ano passado era
montado em CKD no Uruguai.
O terceiro é o Tiggo 1, um SUV compacto montado sobre a mesma plataforma do Celer,
que começou este ano a ser produzido em Jacareí, em versões hatch e sedã. Ainda não
está definida, contudo, a ordem de chegada de cada modelo à linha de montagem:
“Estamos estudando uma série de fatores de mercado para decidir”, informa Curi.
A Chery havia divulgado há um ano que começaria a fazer o novo Tiggo 5 em Jacareí no
segundo semestre de 2015. Com a deterioração da situação econômica no Brasil, os planos
mudaram e em julho passado a montadora anunciou que iria investir US$ 100 milhões para
produzir o SUV só em 2017.
“Decidimos mudar de novo e adiantar o plano para aproveitar o crescimento desse
segmento aqui”, justifica Curi. Ele também confirma que está mantido o início da produção
brasileira do novo QQ, que já é montado em pré-série na fábrica e deve ser lançado
comercialmente no País em março, com atraso de um ano em relação ao que havia sido
informado em 2014.
Renault-Nissan entra em consenso com governo francês
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business
A Renault enfim entrou em acordo com a parceira Nissan e o governo francês, encerrando
uma queda de braço por poder que começou em abril. Depois de reunião de mais de cinco
horas com os membros do conselho de administração na sexta-feira, 11, Carlos Ghosn, CEO
da aliança franco-nipônica, anunciou medidas que delimitam o poder da França dentro da
Renault e a sua influência na aliança.
Ficou estabelecida participação de 17,9% ao governo com direito ao voto na companhia
francesa. Este porcentual pode aumentar para 20% em casos incomuns, em reuniões que
contem com número muito alto de acionistas para decisões não-estratégicas.
Outra medida é que as montadoras parceiras mantenham a participação que já têm uma
na outra sem, no entanto, permitir que o governo francês interfira na empresa japonesa.
As medidas entram em vigor em abril de 2016. Dessa forma fica assegurada a
independência da Nissan.
A tensão entre a aliança e o país começou em abril deste ano, quando o ministro da
Economia, Emmanuel Macron, aumentou a presença da França no controle acionário da
empresa sem consultar ou informar Ghosn. O movimento pretendia garantir que o governo
tivesse condições de vetar qualquer medida de alto impacto nos interesses locais, como
cortes de empregos, por exemplo.
O mal-estar causado pela ofensiva chegou à Nissan. Internamente, começou a crescer a
pressão para que a empresa aumentasse a presença na montadora-irmã, já que a Renault
tem 43,4% de participação na Nissan, mas a empresa japonesa detém apenas 15% das
ações da Renault.

Mercedes quer vender mais carros em 2016
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business

Há cerca de quatro meses como diretor de automóveis da Mercedes para o Brasil e América
Latina, Holger Marquardt acredita no potencial de mercado do País, apesar do momento
econômico: “Poderemos crescer em 2016”, afirma o executivo. “O mercado premium deve
ter alta de 22%”, afirma, referindo-se à soma da própria Mercedes, mais Audi e BMW.
Parte do crescimento será decorrente do aumento da rede, que passará de 55 para 61
pontos em 2016. A chegada de pelo menos quatro novos modelos reforça a estratégia: “Em
2016 traremos o GLC (substituto do GLK), o GLE cupê, o Classe C cupê e o Classe S
conversível”, afirma.
De janeiro a novembro a Mercedes-Benz teve 15,6 mil automóveis emplacados, total 52,2%
mais alto que nos mesmos meses de 2014. Com isso passou do terceiro para o primeiro
lugar entre as marcas de luxo, superando Audi e BMW.
A futura montagem local de automóveis aumenta a possibilidade de ganhar terreno: “A
fábrica de Iracemápolis (SP) começa a montar o Classe C em março. A produção do GLA
terá início no meio do ano. Pode ser em junho ou julho, vai depender do mercado”, afirma
Marquardt. A nacionalização de um terceiro modelo deve ocorrer em 2018, já sobre a
próxima plataforma para carros compactos.
Entre os fornecedores da nova unidade ele cita a ZF para powertrain e a Android para o
painel. Iracemápolis terá capacidade instalada para 20 mil unidades, em princípio
destinadas apenas ao mercado brasileiro. Ele não descarta a possibilidade de exportar para
o Uruguai em razão do recente acordo assinado recentemente com o país vizinho e também
como forma de compensar um eventual enfraquecimento no mercado interno.
Marquardt já havia atuado na Mercedes-Benz do Brasil entre 2003 e 2006 como gerente
sênior de controlling para caminhões e agregados.
Vendas de veículos usados se estabilizam
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business
Enquanto o mercado de veículos novos segue encolhendo, com retração de 25,2% de
janeiro a novembro, os negócios no setor de usados mantêm ritmo melhor. As vendas
permaneceram praticamente estáveis entre janeiro e novembro na comparação com o
resultado do ano passado.
Foram negociados 9,07 milhões de modelos leves de segunda mão no período, com sutil
retração de 0,3%. As informações foram divulgadas pela Fenauto, entidade que representa
os revendedores de veículos.

A demanda por automóveis ficou 0,8% menor, com 7,80 milhões de unidades. Já a procura
por modelos comerciais leves cresceu, com aumento de 2,7% na comparação com os
mesmos 11 meses de 2014, para 1,26 milhão de veículos.
“Até a metade do ano o nosso mercado vinha conseguindo manter ritmo mais acentuado
de crescimento, mas sentimos uma retração nas últimas semanas. Esperamos fechar 2015
com um resultado estável comparado com a performance do ano passado”, destacou em
comunicado o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos.
O enfraquecimento da demanda ficou visível em novembro. Foram negociados no mês 675
mil automóveis usados, volume 0,8% inferior ao de outubro e ainda 8,9% menor do que o
registrado há um ano. O mesmo aconteceu no segmento de comerciais leves, que anotou
baixa de 1,4% na comparação mensal e de 5,1% na anual, para 108,8 mil unidades.
A demanda por comerciais pesados também encolheu. Em novembro os revendedores
entregaram 26,3 mil veículos da categoria, com redução de 8,1% sobre outubro e de 8,9%
sobre o mesmo mês de 2014. No acumulado a baixa foi mais sutil, de 3,8%, para 310,2 mil
unidades. Já o setor de duas rodas ampliou os resultados no ano, com leve expansão de
1,2% nas vendas, para 2,58 milhões de motocicletas.
Aumentou o interesse dos consumidores de veículos usados em modelos seminovos, com
até três anos de uso. A Fenauto aponta que as vendas neste segmento evoluíram 34,1%
no ano, com 3,61 milhões de unidades. A demanda por usados jovens, com entre 4 e 8
anos de rodagem, caiu 8,4% e ficou em 4,34 milhões.
Os modelos maduros, com 9 a 12 anos de uso, tiveram redução semelhante, de 8,5%. Já
a compra de veículos com mais de 13 anos diminuiu 11,9% e ficou em 2,66 milhões,
considerando automóveis, motocicletas, comerciais leves e pesados.
Exportação da Scania dobra de 30% para 60% da produção
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business
O dólar nas alturas requalificou a importância da fábrica brasileira de São Bernardo do
Campo (SP) da Scania como base de exportação do grupo.
As vendas ao exterior, que haviam descido para 30% do total produzido no País em 2014,
este ano dobraram sua participação para 60%, segundo Mathias Carlbaum, diretor-geral
da fabricante no Brasil.
“Já estamos atendendo 20 mercados no mundo e devemos aumentar esse número ainda
mais em 2016, com novos compradores como Índia e Irã, mas também incluindo as
exportações de caminhões Euro 6, que vamos passar a produzir aqui a partir de março”,
revelou.
“Já fazemos em São Bernardo uma linha global de produtos e com os motores Euro 6
teremos no Brasil uma linha com a última e mais moderna tecnologia, que pode ser
exportada para qualquer lugar no mundo”, diz Carlbaum.
Os caminhões Euro 6 serão embarcados principalmente para a Europa, mas também
chegarão a outros mercados onde a legislação exige os mesmos níveis de emissões de
poluentes.
A competitividade trazida pela desvalorização do real também possibilitou a retomada de
mercados na América Latina, que tinham passado a ser atendidos por outras fábricas da
Scania no mundo. Atualmente a fábrica brasileira exporta para oito países da região.

Scania espera crescer em mercado retraído
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business

Em meio à queda generalizada que cortou pela metade o mercado brasileiro de caminhões
em 2015, o segmento que mais sofreu foi o de modelos pesados, com tombo superior a
60%, que tende a se aprofundar ainda mais após o esperado fim de ano com as vendas
paradas.
“O viés é de baixa. O segmento que atuamos deve fechar o ano em torno de 40 mil unidades
vendidas. Mas sempre existe um fundo do poço e chegamos ao nível mínimo para abastecer
um país com dimensões continentais.
O recuo foi brusco e bruto, mas começa agora a fase de estabilidade”, avalia Mathias
Carlbaum, diretor-geral da Scania Brasil, que atua justamente na porção mais abalada do
mercado.
Esperando pelo próximo ano também difícil, com mercado que pode descer ainda mais um
pouco pela persistente falta de confiança, instabilidade política e redução da atividade
econômica com queda do PIB, o executivo diz que o foco está em criar ações e soluções
para cair menos e fazer a Scania ganhar participação extra, que segundo ele estima deve
subir dos atuais 12,5% para 14,5% em 2016.
O foco está em produtos mais personalizados, para atender necessidades específicas dos
clientes, além de aumentar a oferta de serviços e formas de financiamento, com o
lançamento em janeiro próximo do leasing operacional para compra de caminhões pesados
rodoviários.
O leasing funciona como um aluguel do veículo, incluindo seguro e contrato de manutenção.
O transportador faz um depósito caução de 10% do valor do bem e paga mensalidades ao
longo de três a quatro anos (a Scania já trabalha para aumentar o prazo máximo para cinco
anos). Ao término do contrato o caminhão é entregue à Scania, que se encarrega de vender
o usado em suas concessionárias.
“Acredito que esse sistema ainda vai crescer muito no Brasil, pois tem custos em níveis
competitivos em relação ao financiamento (do BNDES) pelo Finame com TJLP. Antes não
tinha espaço porque não dava para competir com as taxas muito baixas do PSI. Com o fim
do programa o leasing passa a ser uma opção atraente, com alguns benefícios fiscais, pois
reduz os ativos da empresa. Estimamos que esse arrendamento poderá representar de 15%
a 20% dos nossos negócios no próximo ano”, diz o diretor.
O leasing deverá compensar parte do que Carlbaum chamou de “inevitável fim do PSI”, que
desde 2009 sustentou o financiamento barato de caminhões e empurrou o mercado para
cima de forma insustentável.

O executivo reconhece que o sistema gerou distorções e já era mesmo hora de pôr fim ao
PSI: “Taxas abaixo da inflação não podem ser sustentadas por muito tempo. É
perfeitamente possível viver sem isso em um mercado normal, como fazemos em outros
países.”
COMPENSAÇÃO
Apesar da percepção de chegada ao fundo do poço, Carlbaum estima que ainda haverá um
pouco mais de espaço para descer, para algo em torno 10% a 15%, com cerca de 36 mil
caminhões pesados em 2016. “É preciso levar em conta que as vendas devem ficar paradas
até o fim de março. Se começar a pedalar só em abril não vai dar nem para repetir o mesmo
volume de agora”, calcula.
A estratégia da Scania para compensar a anorexia do mercado tem sido a adoção de ações
para se aproximar mais dos clientes, com a criação de caravanas, eventos e alguma
expansão da rede. No período 2012-2018 a marca investe R$ 212 milhões em suas
concessionárias.
Carlbaum diz que investiu nas ações de aproximação o mesmo que teria gastado para
participar da Fenatran, onde a marca não esteve presente este ano – e estima-se que um
estande e os serviços envolvidos custem mais de R$ 10 milhões.
Outro investimento importante foi o aporte de R$ 100 milhões concluído esta semana para
assumir o controle das sete concessionárias que pertenciam ao grupo Battistella em Santa
Catarina. Com isso, dos 16 grupos que atualmente operam 122 revendas da marca sueca
no País, agora a Scania controla três.
“Não existe plano para expandir esse controle, foi só uma compra pontual porque julgamos
importante manter a presença no Estado. O Grupo Battisttela vai continuar com sua
operação de concessionárias no Paraná”, explica Carlbaum.
O executivo também aposta no crescimento da oferta de serviços da rede, com o aumento
da venda de contratos de manutenção. “Isso deixa o transportador livre para cuidar do seu
negócio principal, de transporte e logística, como já acontece em outros países, sem
precisar se preocupar com a instalação de oficinas próprias.”
Se as vendas de caminhões novos estão paradas, os negócios de usados estão crescendo
e tendem a aumentar mais a participação no faturamento das concessionárias. “Nossa rede
nunca vendeu tantos usados como este ano. É uma fonte importante de rendimento”,
destaca Carlbaum. Ele avalia que a oferta de contratos de leasing irá aquecer esse setor no
futuro.
Procon-MG investiga Ford por falhas em câmbio
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business
O grande número de queixas de consumidores levou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor (Procon-MG) a instaurar uma investigação preliminar sobre
problemas no câmbio automático Powershift, que no Brasil equipa os Ford EcoSport, Fiesta
e Focus.
As queixas se referem a barulho, trepidação, superaquecimento, falhas nas trocas da
marcha, perda de força e consumo elevado de combustível. Segundo o promotor de Justiça
Amauri Artimos da Matta, a investigação pretende apurar se a Ford está vendendo veículos
defeituosos, se há riscos para o consumidor e se a rede está conseguindo sanar os
problemas ocorridos.

“Os mecânicos da Ford já reconhecem o problema e se limitam a dizer que a parte da
engenharia da fabricante está procurando resolver o problema. Acontece que essa alegação
já vem sendo apresentada aos donos dos veículos há quatro anos, desde a entrada do
modelo no mercado nacional”, informa ao Procon o comprador de um New Fiesta 2011/12.
“Já procurei a concessionária diversas vezes, que não soluciona o problema e culpa a
montadora”, queixa-se o dono de um New Fiesta 2014/14. Para averiguar melhor os fatos,
o órgão marcou audiência pública para ouvir os consumidores, a empresa e especialistas
no assunto no dia 18 de fevereiro de 2016.
O Procon-MG deu 30 dias para a Ford responder às reclamações dos consumidores, informar
sobre a existência dos problemas relatados, suas causas, as medidas que estaria adotando
para solucioná-los e comunicar eventual recall ou plano de ação para resolver esses
problemas.
Em resposta a Automotive Business, a Ford enviou o seguinte comunicado: “Alguns veículos
da marca com transmissão PowerShift têm apresentado trepidação excessiva da
embreagem da transmissão durante baixa aceleração.
Essa trepidação pode ser decorrente da contaminação da embreagem pelo fluido da
transmissão, causada por vazamento dos retentores do eixo de entrada. Não representa
nenhum risco à segurança do veículo.”
A Ford informa que estendeu a garantia dos retentores do eixo de entrada, da embreagem
e a calibração do software da transmissão sequencial PowerShift de seis marchas para cinco
anos ou 160 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro.
O benefício é transferido aos próximos donos em caso de venda. Essa extensão de garantia
é válida para os New Fiesta 2013 e 2014 montados de 19 de outubro de 2012 a 30 de
agosto de 2013, os EcoSport modelos 2013 e 2014, produzidos de 17 de maio de 2012 a
31 de agosto de 2013, e para os Focus 2014 produzidos de 29 de janeiro de 2013 a 30 de
agosto de 2013, todos equipados com a transmissão PowerShift.
Note que os carros cobertos pelo benefício foram montados o mais tardar em agosto de
2013. No entanto, o Procon de Minas Gerais tem vários relatos de consumidores com carros
montados em 2014.
VW estabelece prazos de recall do dieselgate
14/12/2015 – Fonte: Automotive Business

Depois de ter encontrado as soluções técnicas para corrigir as emissões de seus motores
diesel EA 189, a Volkswagen começa a trabalhar para adotá-las, em um primeiro momento
na Europa.
O recall das versões com motor 2.0, que formam o maior contingente de carros com
problema, começa em janeiro. A convocação dos 1.2, no entanto, terá início apenas no
segundo trimestre de 2016.

O chamado dos 1.6 começa ainda mais tarde, a partir do terceiro trimestre, por exigir não
só adequações de software, mas também a aplicação do tubo orientador de fluxo, capaz de
tornar mais precisa a leitura da massa de ar admitida pelo motor.
Nos Estados Unidos, por causa dos limites mais rigorosos de emissões de óxido de
nitrogênio (NOx), a Volkswagen estuda em conjunto as soluções a serem implantadas com
a agência americana de proteção ambiental (EPA) e com a California Air Resources Board
(Carb). A solução será apresentada só depois de aprovada pelas autoridades responsáveis.
Sobre as investigações internas em torno da fraude nos níveis de emissões de poluentes de
seus veículos diesel, por meio da introdução de software para modificar o funcionamento
dos motores durante testes de laboratório, a auditoria realizada pela Deloitte contratada
pela a Volkswagen atribuiu os fatos relacionados ao dieselgate à “má conduta e deficiências
individuais de funcionários, à fragilidade em alguns processos e também à mentalidade
tolerante à violação de regras em algumas áreas da companhia”.
Apesar da crise, 36 fábricas abriram em SP em 2015
14/12/2015 – Fonte: Usinagem Brasil

De janeiro a novembro, 36 projetos de investimentos foram realizados no Estado de São
Paulo com apoio da agência do governo estadual Investe SP. No total, esses projetos
somam R$ 9,082 bilhões em investimentos e a geração de 9.138 empregos.
A região administrativa de Campinas recebeu a maioria dos novos investimentos: 21
projetos (58%), que correspondem a R$ 4,058 bilhões e 2.818 empregos.
“As cidades da região têm se consolidado cada vez mais como polo científico e tecnológico
no País”, explica Juan Quirós, presidente da Investe SP, lembrando que esses números
correspondem aos projetos atendidos pela agência e cuja divulgação foi autorizada pelas
empresas.
Há ainda os que estão “em carteira” (no início do ano a agência divulgou que existiam 81
projetos de investimento em estudo), mas que não podem ser divulgados.
Em sete anos de operações, a Investe SP já atendeu 133 empresas, que resultaram em R$
34,5 bilhões de investimento e na geração de mais de 60 mil empregos. Esses resultados
levaram o governo estadual a ampliar a área de atuação da agência com a recente criação
do SP Export, programa de incentivo à internacionalização de produtos e serviços paulistas.

“Fala-se muito em crise, mas nós vemos o momento como uma oportunidade de fazer São
Paulo crescer fora do Brasil”, reforça Quirós.
Prêmio Investe São Paulo - Na próxima quarta-feira, 16 de dezembro, a agência irá
realizar a 4ª edição do Prêmio Investe São Paulo, criado para homenagear as empresas que
investiram no Estado com apoio da Investe SP e cujos projetos entraram em operação no
ano vigente.
As 24 premiadas de 2015 são: AKG do Brasil, Atento, BYD do Brasil, DAS Brasil, Dow, Exco
Soluções em Ferramental, Goodyear Brasil, IBM Brasil, LiuGong Latin America, Mars Brasil
(três unidades), Medtronic, Mexichem, Nacco Materials Handling Group, Natura Cosméticos,
P&G, Python Engenharia, SKF, Termomecanica, Unilever do Brasil, Weidmann, Woodbridge
Brasil e ZinkPower.
Crise longa vai jogar pobres de volta para fora dos trilhos, diz Ricardo Paes de
Barros
14/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

O governo precisa liderar um corte de gastos rápido e criterioso, ou o Brasil ficará estagnado
por décadas e os pobres "sairão dos trilhos de novo", afirma o professor do Insper Ricardo
Paes de Barros.
E esse pacto precisa ser feito apesar da crise política conflagrada pelo processo de
impeachment. "Não existe ajuste prolongado. Se a crise perdurar, todos sairão perdendo."
O matemático e economista defende que a presidente Dilma Rousseff se dirija à nação, diga
claramente o quanto o país pode gastar e defina cortes que sigam dois critérios principais:
proteger os mais pobres e resguardar os programas eficientes.
"É preciso apelar para uma decisão técnica e não política, porque, se partir para a
negociação, a quantidade de injustiça será bem maior."
Segundo ele, o ajuste fiscal exige também que a Constituição seja reinterpretada.
"Se continuarmos achando que os direitos econômicos, sociais e culturais estão acima da
possibilidade orçamentária, será desastre econômico na certa", diz Paes de Barros, um dos
principais especialistas brasileiros em desigualdade, pobreza, mercado de trabalho e
educação.
Titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna no Insper e coordenador do Núcleo de Pesquisa
em Ciências para Educação do Centro de Políticas Públicas - CPP, ele diz que o ensino
brasileiro precisa de uma revolução radical.
Para o pesquisador, o Plano Nacional da Educação é "dramaticamente tímido" e carece de
"metas muito mais ousadas, que vão ser alcançadas pelo esforço e não pelo dinheiro".

Em entrevista à Folha, ele condena o ensino superior gratuito para quem pode pagar ("é o
tipo do gasto social burro") e defende que os governos desestatizem a educação —desde
que com uma boa regulação— para se concentrar na política e na estratégia.
*
Folha - Qual o risco, para os avanços sociais recentes, de três ou quatro anos de
recessão?
Ricardo Paes de Barros - Por que haverá três ou quatro anos de recessão? Não houve
um grande desastre natural, uma guerra civil, uma gigantesca perda de atividade. Nossa
crise foi inventada por nós mesmos. Se o Brasil se organizasse seriamente, uma recessão
mais longa seria facilmente evitável.
Quem o sr. chama de "nós mesmos"? O governo federal?
O governo federal foi eleito. Nós mesmos o elegemos.
Mas a desorganização é consequência da política do atual governo ou é estrutural?
É de gastar mais dinheiro do que se tem. Da irresponsabilidade fiscal. O gasto brasileiro de
hoje, como porcentagem do PIB, só se ajusta a uma curva exponencial [que tende ao
infinito]. Com isso, a dívida passa a não valer nada, os agentes econômicos se defendem
cobrando juros maiores, cortando a produção.
Se fosse uma família que gastou demais, precisaria apresentar um plano de longo prazo de
como sair dessa confusão. Se o plano for crível, talvez até consiga mais crédito.
Se vivo num país em que o imposto cresce exponencialmente, tenho toda a razão do mundo
de reclamar. É preciso definir que a carga vai ser de, digamos, 45% do PIB, para então
poder pensar em simplificar a estrutura tributária, resolver o problema da Previdência etc.
Como resolver as atuais vinculações estipuladas pela Constituição?
Se a sociedade não decidir que o teto é x, nossa Constituição fará o gasto ser maior que o
PIB. É preciso interpretar nossa Constituição como uma declaração de intenções,
aspiracional, de implantação progressiva.
A Constituição dirá "quero chegar a uma sociedade em que a população tenha estes direitos"
—excetuando, claro, os direitos civis e políticos, que não têm custos significativos. Não é
preciso esperar para acabar com a discriminação, mas saúde gratuita para todos pode ser
inviável.
A saída é definir o gasto, chamar o Congresso e discutir o que fazer. Colocamos na
Constituição que tal benefício será conquistado progressivamente ou será preciso revogálo, porque é impossível pagar aquela conta.
Passa então por uma reforma constitucional?
Pode ser simplesmente uma interpretação da Constituição como uma meta, como é com os
direitos humanos. Gerar uma crise fiscal porque é obrigatório cumprir uma regra não
garante aquele direito.
Há condições de pacto social e político com a situação que temos hoje? [minutos
antes da entrevista, Eduardo Cunha havia anunciado que acataria o pedido de
abertura do processo de impeachment da presidente Dilma].
Se não houver, o país vai ficar estagnado por décadas, não por quatro ou cinco anos.
Alguém vai ter que organizar financeiramente o país, isso é prioritário e envolve fazer
escolhas. Se continuarmos achando que os direitos econômicos, sociais e culturais estão
acima das questões de possibilidade orçamentária não vamos a lugar nenhum. Será
desastre econômico na certa. Mesmo com 100% do PIB o Brasil não consegue garantir
vários desses direitos.

Usando sua metáfora da família, como fazer essa arrumação com parentes tão
conflituosos como os que vemos hoje?
Acho que isso é mais consequência que causa. Se a família se reúne e não tem objetivo
comum, é um salve-se quem puder. É preciso chamar todos e dizer: a proposta aqui é esta.
De quem é este papel? A presidente é o chefe dessa família?
A presidente é o líder máximo. Deveria se endereçar à nação e dizer "não podemos gastar
mais do que temos, é preciso cortar e é justo cortar desta maneira". Não se pode
improvisar, cortando onde dá, onde é mais fácil.
Mesmo que o processo de impeachment acabe sendo aberto, a presidente foi eleita e tem
todas as condições para fazer isso.
O que impede que a presidente assuma esse papel?
O que não entendo nessa história é que não tem alternativa. O desajuste é de uma
magnitude, e crescente no tempo, que, sem acordo com os credores, não há solução. Não
há saída que não seja aparecer com uma proposta. Vai desagradar a alguns segmentos.
Como negociar com esses segmentos?
A proposta tem que ser baseada não em negociação, mas em princípios: "Escolhi cortar
tudo o que não chega na metade mais pobre do Brasil, portanto vou cortar nisto e nisto".
Quem for contra terá que reclamar do princípio, não da operacionalização.
Os gastos a ser preservados são educação, saúde e transferência de renda?
Será preciso olhar cada programa para não cortar os eficientes. Há a questão distributiva,
mas também a da eficiência.
Como fazer isso se o Brasil quase não tem mecanismos de avaliação?
Esse é um problema grosseiro. Somos pegos numa crise e não sabemos se podemos cortar
aqui ou ali.
Mas muitos desses programas têm similares em outros países. Dá para fazer uma avaliação
rápida —imprecisa, ruim, cometendo injustiças que seriam evitadas se tivéssemos um
sistema de monitoramento melhor, mas uma avaliação possível.
É preciso apelar para uma decisão técnica e não política, porque, se partir para a
negociação, a quantidade de injustiça será bem maior. A decisão política tem que ser a dos
critérios: proteger os 50% mais pobres, que têm 15% da renda.
Recentemente o sr. comparou a inclusão dos mais pobres a vagões que o Brasil
havia adicionado ao trem, mas disse que a locomotiva precisava andar para
carregá-los.
E o trem está parado.
Ou escorregando para trás. Os vagões vão descarrilar?
Um governo organizado sai dessa crise com facilidade. Mas precisamos fazer cortes rápidos,
vultosos e que não afetem os pobres.
É perfeitamente possível fazer isso, pois este governo transfere uma quantidade de renda
enorme para os 50% não pobres.
Nosso sistema tributário e de gastos públicos é tremendamente desigual. Vamos gastar
menos com quem consegue segurar a onda com menos gastos.

Qual o impacto de não fazer esses cortes?
É possível dar essa marcha à ré sem que os pobres lá atrás sintam nada. Se a locomotiva
volta atrás, os primeiros vagões recuam sem pressionar os últimos, porque há espaços,
como numa sanfona.
Mas há um limite. Em crise longa, perde todo mundo. Em crise curta, graças à enorme
desigualdade brasileira, é possível resolver sem prejudicar os pobres.
A desigualdade nos salários do setor público é muito maior e mais resistente que a do setor
privado.
É preciso conter os altos salários do setor público e fazer um corte com critérios. Mas não
existe ajuste de longa duração. Se transformarmos uma crise de curta duração em uma de
longa duração, estamos dizendo para os pobres:
"Não tem jeito. Vocês vão sair dos trilhos de novo".
RAIO-X
RICARDO PAES DE BARROS
Formação Engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), mestrado
em estatística pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), doutorado em economia
pela Universidade de Chicago, pós-doutorado pelas universidades Yale e de Chicago.
Carreira Pesquisador e diretor do Conselho de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (Ipea), professor visitante da Universidade Yale, subsecretário de
Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos, professor titular da Cátedra
Instituto Ayrton Senna no Insper e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Ciências para
Educação do CPP - Centro de Políticas Públicas (atual)
Áreas de estudo Desigualdade, pobreza, mercado de trabalho, produtividade do trabalho,
educação, primeira infância, juventude, demografia e imigração.
Metade das empresas vê produtividade menor com suspensão da Lei do Bem
14/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
Seis em cada dez empresas pretendem demitir pesquisadores devido à suspensão da Lei
do Bem. A redução estimada é de cerca de 9.000 profissionais, ou 9% do total de
pesquisadores que devem atuar em projetos em 2016.
Se considerados os funcionários envolvidos nas áreas
desenvolvimento), mais 3.400 pessoas podem ser dispensadas.
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Os dados constam de pesquisa feita pelo departamento de competitividade da Fiesp com
75 empresas para avaliar os efeitos da suspensão da lei no ano que vem.
"Empresas inovadoras exportam 116% mais, pagam salários 23% superiores à média da
indústria e têm produtividade maior, segundo o Ipea. Suspender o incentivo à inovação só
vai agravar o processo de desindustrialização e dificultar o processo de geração de
conhecimento e riqueza do país", diz José Ricardo Roriz Coelho, diretor da federação das
indústrias.
A adesão das empresas à lei cresceu 35% ao ano entre 2006 e 2012 e o investimento
incentivado aumentou 10% ao ano (em valores reais), segundo dados do governo.
Sem o incentivo da lei, 83% das empresas já esperam perder faturamento; 81% falam em
aumento de custos e 53% preveem eficiência produtiva menor.

Quase oito em cada dez admitem mais dificuldade para adequar produtos para enfrentar a
concorrência nacional e internacional. E 74% informaram que vão reduzir ou cancelar
investimentos em projetos de P&D.
"A Lei do Bem, que cria um dos poucos instrumentos do Estado de política industrial, está
sendo revertida por uma verdadeira MP do Mal", diz o economista e professor da PUC-SP
Antônio Corrêa de Lacerda. "Isto está ocorrendo , justamente no momento em que ocorre
o ajuste na taxa de câmbio que favorece investir aqui."
Enquanto isso, diz o professor, os países concorrentes (desenvolvidos ou em
desenvolvimento) não só investem em avanço tecnológico, criando produtos inovadores
com processos produtivos mais eficientes, como contam com políticas industriais de longo
prazo. "A discussão que deveria estar sendo feita é a de estender os benefícios fiscais da
Lei do Bem para todas as empresas".
Segundo a Receita Federal, somente 3% das empresas têm potencial para usufruir a Lei do
Bem -são aquelas que fazem a declaração de imposto de renda pelo sistema de lucro real.
'DESPERDIÇANDO GENTE'
Para Humberto Barbato, presidente da Abinee, associação que reúne as indústrias
eletroeletrônicas, um dos maiores impactos da suspensão da lei é demissão de profissionais
altamente especializados.
"Não é perder gente que se troca rapidamente. É aquela pessoa que meu concorrente vai
pegar correndo a hora que puder", diz o executivo. "A suspensão desestimula a indústria a
investir, e por outro lado incentiva o consumidor a buscar produto importado mais inovador.
É um estímulo à importação"
Na Baumer, empresa que atua no setor de equipamentos médicos, a opção foi reduzir o
ritmo dos projetos para conter gastos e conseguir manter o quadro pessoal. Hoje, são cerca
de 50 profissionais atuando em P&D, entre engenheiros, físicos, médicos e técnicos.
"Uma política de inovação nunca pode ser de curto prazo. Não adianta iniciar um projeto e
ter de descontinuá-lo em um ano. É preciso ter segurança jurídica para ampliar
investimentos.
Você contrata, investe, se planeja e depois é preciso cancelar os projetos e retroceder?",
questiona Ruy Salvari Baumer, presidente da Baumer e coordenador do comitê Bio Brasil,
da Fiesp, que reúne entidades das cadeias produtivas de saúde e biotecnologia.
"Como não se enxerga qual pode ser a real situação, nem em um prazo de um ou de mais
anos, as empresas têm de ter plano A, B e C para não serem pegas de calça curta, como
se diz", afirma o empresário.
Segundo Baumer, antes mesmo da suspensão da Lei do Bem, a empresa já havia optado
em fazer investimentos em laboratórios na Espanha e Holanda. "Por quê? Porque é mais
fácil e prático. A burocracia é menor, não há dificuldades como a insegurança jurídica e há
facilidades para operação."
"O Brasil está fadado a ter produtividade medíocre e ser importador de tecnologia, continuar
pagando aluguel pelas patentes desenvolvidas em outros países", diz Luiz Antônio Joia, o
professor da FGV/EBAPE e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Governo e Negócios
Eletrônicos.

Sem BNDES, perderíamos bonde das exportações, diz Marfrig
14/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

O pé no freio que o BNDES colocou no processo de internacionalização das grandes
empresas faz parte do ajuste geral, que não vem só do banco de fomento, mas também de
investidores estrangeiros e bancos privados, diz Marcos Molina, fundador e presidente do
conselho de administração do Grupo Marfrig.
Segundo maior frigorífico de carne bovina do país, o Marfrig é uma das gigantes do setor
de alimentos que receberam impulso do governo Lula para ganharem competitividade
internacionalmente e se tornarem os chamados "campeões nacionais".
Em entrevista à Folha, Molina diz que o apelido é indevido e, se não tivesse havido essa
internacionalização das multinacionais brasileiras, o país perderia a chance de se beneficiar
do câmbio favorável às exportações.
*
Folha - Esta crise é mais política ou econômica?
Marcos Molina - Um misto dos dois. Mesmo sem a questão política, seria preciso haver o
ajuste. O ajuste afetou a política, e a crise política gerou a falta de confiança. É um pouco
de cada e a soma de tudo.
O desaquecimento veio até antes da crise política. O ajuste foi anunciado e todos o
esperavam. O pior é que ele não foi feito. Aí, todas empresas seguraram o investimento e
piorou a situação ainda mais.
E o que precisa ser feito?
Primeiro recuperar a parte política e, assim, a confiança. Precisa do ajuste para arrumar as
contas do governo. É um trabalho de curto para longo prazo. Não tem como resolver hoje
sem ajuste.
A presidente Dilma e o ministro Levy têm condição de tocar?
Está é a função do Levy. Ele tem competência e entende disso.
Por que a inflação não cai? Os juros já não dão resultado?
A taxa de juros está segurando a inflação. Com a economia do jeito que está, é questão de
meses para a inflação voltar ao normal. Vamos ver como serão as vendas de final de ano.
Não há o que segure mais a inflação do que o baixo consumo.
Qual é o impacto do câmbio nos negócios?
No Brasil, o setor em geral faz 80% para venda de mercado interno e 20% exportação. Nos
últimos cinco anos, com o dólar fraco como estava e o mercado interno forte, era melhor
vender no mercado interno do que exportar. Tirava um pouco da nossa competitividade
internacional. Agora, com o dólar alto, isso se reverte. Nós, na Marfrig, chegamos a 35%
de exportação contra 65% no mercado interno. Hoje invertemos.
E o preço dos ativos? O Brasil está em liquidação?
Em um período curto, o dólar saiu de R$ 2,40 para R$ 4. Toda vez que acontece uma alta
dessas, o valor dos ativos em reais demora para se equalizar. Hoje tudo, ação, ativos, tudo

o que está em reais fica atrativo para comprar em dólar. O ponto é o seguinte: pode ficar
mais atrativo se a desvalorização do real aumentar? É o timing.
Está barato e ainda não tem um fluxo grande de compra de ativos por estrangeiros no
Brasil, principalmente por causa da crise política. Mas, assim que passar a crise política, vai
ter recuperação. Não sei se o dólar cai um pouco ou se os ativos sobem um pouco, mas
acho que essa distância que existe hoje não vai ser duradoura.
Qual é o maior gargalo do Brasil?
Além da crise política e de confiança, a infraestrutura logística é muito ruim, de portos a
estradas. Tem toda a parte burocrática também. E o problema da guerra fiscal entre
Estados. Às vezes, parece que cada Estado é um país diferente, no caso do ICMS. Para
fazer gestão, fica muito complexo.
Nós temos um custo de seguro e acompanhamento de carga que é uma conta muito grande.
A Marfrig hoje opera em dez países, fora o Brasil, e neles esse custo é zero. Entre seguro e
monitoramento, temos uma conta de quase R$ 10 milhões por ano. É custo Brasil.
Com tudo isso, a gente ainda sobrevive. Na hora que o Brasil conseguir resolver esses
pontos, a gente fica muito mais competitivo, eficiente e atrativo para investimento externo.
Mudanças deveriam ser feitas muito forte na questão de simplificar os impostos e a
burocracia.
Como o empresário pode contribuir?
Tem que cobrar o governo e os órgãos. Mostrar, através das associações, e cobrar um
compromisso para termos um custo Brasil menor.
Teremos mais um ano difícil?
Tudo vai depender de se vai vir o ajuste, se vai resolver a política. Se resolvesse tudo isso
essa semana, poderia reequilibrar o consumo. A gente não sabe ainda qual vai ser o
tamanho do ajuste. Se fizer todo o ajuste, será que vai ser tão duro que vai retrair ainda
mais a economia? Não dá para medir nesse momento.
No cenário da empresa, por outro lado, temos um mercado interno mais fraco, mas nossas
exportações estão mais competitivas e crescendo. Estamos crescendo na China, um
mercado que abriu há pouco tempo. Temos uma base importante lá há 25 anos através da
Keystone.
E para o primeiro semestre de 2016 tem a abertura do mercado americano, onde nós temos
toda uma estrutura para exportar para os EUA e onde temos oito fábricas processadoras.
Estamos crescendo muito na Ásia e principalmente na China.
Sobre BNDES, o financiamento para processo de internacionalização secou neste
ano.
Acho que faz parte do ajuste geral. E não é só o BNDES. A grande abertura e
internacionalização não foi só através do BNDES. Basta ver o que veio de investidor e de
bancos para o Brasil apoiando as empresas para entrar na Bolsa.
Muitas empresas que abriram capital, tiveram o apoio BNDES, que entrava com uma parte
para incentivar o mercado. Nesse último ano, que IPO teve? O mercado está muito devagar.
A grande verdade é que as empresas brasileiras precisam sair para ser competitivas
globalmente. As grandes empresas americanas e europeias cresceram para outros países e
beneficiaram seus países de origem.
Pega a parte de grãos, que o Brasil produz muito: a parte comercial está toda na mão de
empresas americanas, europeias ou chinesas. Na carne, o Brasil já tem a comercialização
na mão. Temos unidades na China e nos EUA, onde a gente coloca valor agregado no

produto. Não depende mais de uma trading estrangeira. As que faziam negócio de carne
praticamente sumiram.
Imagine se não tivesse essa internacionalização do nosso setor, agora que a exportação vai
ficar interessante. Imagine se tivessem vindo para cá essas empresas estrangeiras, que
não vieram porque teve uma crise lá na mesma época Se tivessem vindo para cá e
comprado ativos brasileiros, o Brasil não teria nada disso. Seria um simples produtor.
Tem muita crítica por causa da política, mas tem o lado positivo também que ninguém está
falando. Não pode medir só o negativo.
Qual é o balanço que o sr. faz hoje da política de campeões nacionais no seu setor?
Foi positiva?
No final, não tem essa história de campeão nacional. No nosso setor, a abertura de capital
só três empresas tiveram a competência de fazer. Conseguiram captar dinheiro do exterior
e fazer mais, saindo na frente dos outros e no timing correto. Depois, essa janela se fechou.
Hoje a Marfrig está em 11 países, tem 29 mil funcionários e possui 44 unidades de produção,
exportando para mais de cem países.
Montadoras fazem promoções de fim de ano para reduzir os estoques
14/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com 320 mil veículos à espera de compradores, as montadoras oferecem condições
especiais na tentativa de atrair interessados e fechar o ano com números um pouco
melhores.
Segundo a Anfavea (associação que representa os fabricantes), neste ano serão
comercializados 2,54 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Para
chegar a essa meta, será preciso emplacar 200 mil carros novos em dezembro.
"Há estoques elevados e um ligeiro aumento de renda da população empregada, que recebe
o 13º salário em dezembro. Esta é a hora de as montadoras venderem e de os consumidores
barganharem", diz Francisco Satkunas, consultor e conselheiro da SAE Brasil (Sociedade
dos Engenheiros da Mobilidade).
OFERTAS
Há uma quantidade considerável de benefícios concentrados neste mês, que vão desde taxa
zero para financiamentos em até 48 parcelas a descontos que chegam a R$ 30 mil, como
ocorre com o elétrico BMW i3 2015.
Além de ter sido beneficiado pela redução do imposto de importação para carros "verdes",
o compacto alemão tem desconto extra. Seu preço agora parte de R$ 169.950.
Além das possibilidades de barganha, consultores dizem que pode ser vantajoso comprar
um carro zero neste mês, pois há uma possibilidade de que os valores sejam reajustados
em 2016.
"Não dá para cravar, mas é possível que aconteça um repasse de custos no próximo ano
devido à inflação acumulada, ao aumento do preço do aço e à alta do dólar", diz Ivar Berntz,
sócio da área de consultoria da Deloitte no Brasil.
Luiz Moan, presidente da Anfavea, não descarta que os veículos possam sofrer reajuste nos
próximos meses.

"Essa é uma decisão individual de cada empresa. Mas, sem dúvida nenhuma, todas estão
sofrendo um aumento de custo bastante intenso", disse o executivo.
Aos consumidores, cabe pesquisar e fazer propostas antes de fechar negócio.
GASTOS ADICIONAIS
Por melhor que seja a proposta feita pela concessionária durante a negociação, é preciso
pensar também nos gastos adicionais do carro.
"As promoções são aspectos complementares, e não decisivos para a aquisição de um
veículo. O consumidor deve fazer uma reserva para sustentar as despesas que surgem após
a compra", lembra Leandro Mattera, consultor financeiro e autor do livro digital "Como
Escolher o seu Carro Ideal".
Um estudo realizado por Mattera colocou no papel as despesas médias com um automóvel
no ato da compra e nos três anos seguintes.
Os cálculos concluíram que, em média, gasta-se quase duas vezes o valor pago pelo carro
nesse período.
Entram nessa conta as despesas com a aquisição do bem, as manutenções, os
reabastecimentos e a depreciação, além de tributos como o IPVA e as taxas cobradas no
emplacamento.
Por isso é importante obter informações sobre os planos de manutenção oferecidos pelas
montadoras. A maior parte das marcas oferece revisões com preços fixos, que devem ser
comparados.
O valor do seguro também deve ser cotado antes de fechar a compra, pois há grandes
variações de acordo com o perfil do cliente.
DEZ DICAS SOBRE COMO NEGOCIAR A COMPRA DE UM CARRO ZERO-QUILÔMETRO
1- Vá a mais de uma concessionária, pois os preços podem variar de acordo com o estoque
da rede
2- Tenha sempre uma contraproposta para fazer ao vendedor, isso abre o caminho para a
negociação de preços e benefícios
3- Se um carro usado será dado como troca, pesquise seu valor de mercado em tabelas de
preço e anúncios. Assim é possível ter noção de seu valor de revenda
4- O melhor período para fechar negócio é a última semana do mês, quando as lojas
precisam bater metas de venda
5- Sempre é possível conseguir um desconto extra sobre o preço de carros há muito tempo
no estoque, como os modelos 2015 que já convivem com a linha 2016
Tente negociar ao menos a gratuidade da primeira parcelo do IPVA de 2016 em vez do valor
residual de 2015
6- Tente negociar ao menos a gratuidade da primeira parcelo do IPVA de 2016 em vez do
valor residual de 2015
7- Use o eventual desconto na compra do carro para reservas de gastos no início do ano,
como o pagamento do IPVA e contratação do seguro
8- Os gastos com o veículo vão além da prestação e do IPVA. Antes da compra, pesquise o
valor de seguro e o gasto médio com combustível
9- Procure mais de uma opção de financiamento para garantir boas taxas
10- Se puder escolher qual será o final da placa do carro, procure um número que permita
pagar o licenciamento no segundo semestre

Acordo entre Renault e Nissan deixa investidores insatisfeitos
14/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

A aliança Renault-Nissan definiu uma disputa de poder de oito meses com o governo francês
na sexta-feira (11), com um equilíbrio do acordo regulando a influência estatal na Renault
com controle enfraquecido sobre sua afiliada japonesa.
O acordo, que ofereceu à Nissan garantias contra interferência futura da Renault ou do
maior acionista, o Estado francês, veio como alívio para a equipe da Renault, enquanto
decepcionou alguns investidores que esperavam mudanças maiores para a aliança de 16
anos.
A tensão vinha crescendo desde abril, quando o ministro da Economia, Emmanuel Macron,
temporariamente elevou a fatia da França para garantir aumento permanente do direito de
voto —e influência suficiente para vetar decisões que pudessem por em risco empregos
domésticos ou outros interesses nacionais.
Esse movimento gerou grande polêmica na Nissan, 43,4% detida pela Renault, e enfureceu
o presidente-executivo Carlos Ghosn, que liderou as montadoras para a última década.
As ações da Renault caíram na sexta-feira após o conselho de administração da empresa
aprovar dois novos contratos para limitar o aumento do peso do governo francês em votos
não estratégicos e efetivamente abandonar direito da Renault para controlara estratégia da
Nissan.
A Nissan disse que estava "muito satisfeita" com o acordo, que permite que ela mude sua
fatia na Renault para 25% —ou além— no caso de ingerência da Renault ou se Paris violar
regras.
A mudança no equilíbrio de poder reflete a realidade. Desde o seu salvamento 1999 pela
Renault, a Nissan se sobrepôs à sua dona francesa e agora lidera o mercado em outras
áreas-chave de engenharia e, dentro de uma aliança agora classificada como a quarta maior
montadora do mundo em vendas combinadas.
Indústrias atrasam pagamento de crédito subsidiado do BNDES
14/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com as vendas em queda por causa da recessão, as empresas estão atrasando as
prestações de empréstimos subsidiados pelo governo para a compra de máquinas e querem
condições ainda mais favoráveis de pagamento.
O pleito, encampado pela Abimaq (que reúne os fabricantes de máquinas), é que as
indústrias beneficiadas pelo PSI (Programa de Sustentação do Investimento), operado pelo
BNDES, possam ficar 12 meses pagando só os juros sem amortizar a dívida.

A associação já levou o pedido aos ministros Joaquim Levy (Fazenda) e Armando Monteiro
(Desenvolvimento).
"As empresas investiram em aumento de capacidade, mas, devido à crise, as máquinas
estão paradas ou subutilizadas. Não há condições de pagamento", diz José Velloso,
presidente-executivo da Abimaq.
JUROS ELEVADOS
Lançado em 2009 pelo governo Lula para estimular o investimento, o PSI foi várias vezes
renovado com juros negativos e um custo importante para o Tesouro Nacional.
O programa colaborou para evitar que a crise da quebra do banco americano Lehman
Brothers, em 2008, contaminasse o Brasil, mas suas constantes prorrogações foram
criticadas pelos especialistas devido ao peso fiscal.
Só neste ano, com as contas públicas comprometidas, o governo elevou os juros do
programa para patamares mais próximos do mercado. Hoje as taxas do PSI variam de 6,5%
a 11%. No ano passado, estavam entre 4% e 8%, informou o BNDES.
Mas as taxas já foram menores no passado. Pelos cálculos do especialista em contas
públicas Mansueto de Almeida, os juros médios do programa entre sua criação e o fim ano
do passado foram de 3% ao ano.
POSICIONAMENTO
Segundo o BNDES, o governo desembolsou no período de taxas mais favoráveis (2009 a
2014) R$ 324 bilhões com o PSI. Não há dados isolados para a compra de máquinas. O PSI
beneficia também a compra de caminhões e outros itens ligados a investimento.
Pelas estimativas de Mansueto, o desembolso informado pelo BNDES representa um volume
total de subsídio do governo federal de R$ 23,4 bilhões ao ano.
Desse total, R$ 9 bilhões teriam que ser repassados diretamente do Tesouro para o BNDES
por causa da diferença entre a TJLP (taxa que baliza os juros do empréstimos do banco de
fomento) e os juros do PSI. O restante é o custo financeiro indireto da distância entre a
TJLP (7%) e a Selic (14,25% ao ano).
O BNDES não comenta sobre o pleito dos fabricantes de máquinas. O banco não decide
diretamente sobre mudanças na forma de pagamento do programa e executa o que for
determinado pelo governo federal.
A Fazenda disse que não teve acesso ao pleito e que as condições continuam iguais até o
fim do financiamento.
INADIMPLÊNCIA
A inadimplência do PSI não é divulgada pelo BNDES, por ser uma operação indireta e,
portanto, o risco é dos bancos repassadores. Um dos principais bancos atuantes no PSI, o
Banco do Brasil, não informa a inadimplência por programa.
A Abimaq diz que os atrasos nos pagamentos "ainda não são generalizados". "É para evitar
a alta inadimplência que estamos pedindo esse prazo", afirma Velloso.
Segundo a associação, a "trégua" de um ano no pagamento da dívida seria acrescentada
no fim do empréstimo a juros de mercado, e não subsidiados.

Ford investirá US$ 4,5 bilhões até 2020 em linha de carros elétricos
14/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Ford planeja investir US$ 4,5 bilhões para mais que dobrar a proporção de veículos que
oferece com propulsão elétrica, até o final da década, como parte de uma reformulação
abrangente de sua abordagem quanto ao desenvolvimento de produtos, com o objetivo de
enfrentar desafios como o da crescente urbanização.
O esforço significa que, dentro de cinco anos, 40% dos modelos de veículos vendidos pela
segunda maior montadora norte-americana devm oferecer alguma forma de propulsão
elétrica como opção, ante cerca de 13% na linha atual.
As opções elétricas incluirão veículos com propulsão apenas por baterias - sem motor de
combustão interna -, veículos híbridos usando eletricidade gerada por freadas e híbridos
reabastecíveis em tomada cujas baterias podem ser recarregadas via rede elétrica mas
contam igualmente com um motor de combustão interna.
A medida é parte dos esforços da empresa para enfrentar o aperto antecipado nas normas
quanto à emissão de gases causadores do efeito estufa, a crescente urbanização e a
mudança de atitude dos consumidores quanto à propriedade de carros.
AMBIÇÃO
Mark Fields, presidente-executivo do grupo, afirmou que a Ford queria ampliar sua atual
estratégia de "poder de escolha", ao oferecer veículos com uma gama de diferentes
tecnologias de propulsão.
O plano parece ser uma tentativa de ganhar vantagem sobre a General Motors —que planeja
lançar um carro elétrico com alcance de 320 quilômetros, o Chevrolet Bolt, que custaria
cerca de US$ 30 mil, considerados os incentivos fiscais.
Além dos novos veículos, o principal modelo elétrico da Ford, uma versão do Ford Focus,
será atualizado. Uma nova opção de carga rápida permitirá que o nível da bateria suba para
80% do total com apenas 30 minutos de recarga. O veículo terá autonomia de 160
quilômetros entre recargas, ante os atuais 120 quilômetros.
Fields declarou que a companhia desejava ampliar sua "liderança" nos veículos elétricos. A
Ford é a segunda maior vendedora de veículos elétricos de todos os tipos, nos Estados
Unidos, atrás apenas da japonesa Toyota, e a maior vendedora de híbridos reabastecíveis
em tomada.
"Estamos reduzindo a distância que nos separa da Toyota", disse Fields.
EFICIÊNCIA
Raj Nair, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da montadora, negou que o plano
fosse deixar o Focus inferiorizado com relação ao Bolt em termos de capacidade, apontando
que o Focus era mais parecido com veículos convencionais do que o pequeno Bolt será.

"Estamos muito orgulhosos das capacidades do Focus em termos de grande utilidade e
dirigibilidade, sem sacrificar quaisquer dos requisitos", disse Nair.
O esforço da Ford e de outras montadoras de automóveis reflete o desenvolvimento da
tecnologia das baterias, que vem permitindo rápida melhora nos veículos elétricos, e os
novos requisitos regulatórios.
Nos Estados Unidos, as normas do governo requerem que a eficiência energética média dos
veículos seja praticamente dobrada, entre 2011 e 2024, conduzindo o padrão de consumo
de combustível para a linha de cada montadora da média de 11,7 quilômetros por litro a
23,2 quilômetros por litro.
No entanto, ele surge em um momento no qual os preços baixos dos combustíveis
reanimaram as vendas de utilitários esportivos e picapes, modelos de alto consumo.

CUSTO
Nair reconheceu que os novos veículos em geral refletem os requisitos regulatórios e não a
demanda dos consumidores. Em referência ao custo ainda relativamente alto dos veículos
elétricos, ele disse: "Resolver melhor a equação do custo é claramente um desafio".
Fields apresentou as propostas para novas versões elétricas como parte de um pacote de
planos que a companhia chama de Ford Smart Mobility, e que incluem o potencial
desenvolvimento de uma bicicleta elétrica e testes de um serviço de vans para passageiros
na região da sede da empresa, em Dearborn, Michigan.
A indústria ainda terá uma chance?
14/12/2015 – Fonte: O Estado de S.Paulo
Duas importantes decisões ocorreram recentemente no cenário internacional: em 30 de
novembro o Fundo Monetário Internacional decidiu incluir o yuan na cesta de moedas que
compõe os Direitos Especiais de Saque, na qual já estavam o dólar, o euro, a libra inglesa
e o iene japonês.
Esta decisão confirma pelo menos três coisas: quando em agosto o Banco Central da China
permitiu uma abrupta desvalorização de quase 2% do yuan frente ao dólar, muita gente
pensou que o gigante asiático poderia estar voltando àquela fase de baixa da moeda,
buscando melhorar o desempenho das exportações, como compensação pelo
enfraquecimento da economia.
Aqui na MB, nós sempre achamos, em linha com nossos colegas da Gavekal, que o que se
buscava era mesmo a maturidade da moeda e não a desvalorização competitiva. Isto é da
maior importância para o Brasil, como discutiremos adiante.
Da mesma forma, a política cambial chinesa confirma a decisão do governo de alterar o
modelo de crescimento chinês na direção da expansão do mercado interno e na menor
dependência da evolução das vendas ao exterior e dos investimentos em infraestrutura.

Finalmente, tudo indica que o governo chinês está evoluindo para a aceitação de mais
alimentos importados na composição do abastecimento do mercado doméstico. Esta é uma
decisão difícil, dada a história de fome no país até algum tempo atrás.
Entretanto, a escassez de água e terras de boa qualidade acaba produzindo um custo de
alimentação relativamente elevado. Entre junho de 2003 e novembro de 2015, o custo de
alimentação subiu 110%, muito mais do que o índice do custo de vida, que se elevou 45%.
O barateamento da oferta de alimentos, via importações, permitiria elevar o poder de
compra das famílias em termos de bens industriais e dar suporte à expansão do mercado
doméstico (algo muito parecido com o que aconteceu no Brasil nas últimas três décadas).
Poucos dias depois, na reunião da Opep, realizada em 4 de dezembro, decidiu-se não
restringir a produção de petróleo dos seus membros. Ora, como se sabe que o Irã irá, assim
que as restrições comerciais forem eliminadas, exportar tudo o que possa produzir, é
absolutamente seguro que a atual situação de sobra de óleo no mercado internacional irá
se agravar. Não é por outra razão que os preços do produto estão apontando para um
número inferior a US$ 40 o barril.
Estes acontecimentos afetam nosso País, como tentamos mostrar no gráfico 1. Ali, vê-se
claramente a tendência de enfraquecimento do preço do petróleo, que afeta negativamente
a Petrobrás, pois boa parte de seu valor depende de suas reservas.
Devemos lembrar que a cesta de petróleo brasileira vale menos que o Brent, que tem
qualidade superior. Neste ano, por exemplo, o barril custou US$ 55, entre janeiro e outubro,
enquanto que a média do preço FOB exportado pelo Brasil, no mesmo período, foi de US$
43. Esta perda de valor soma-se aos grandes dilemas que enfrenta a Petrobrás.

Ainda na área de commodities, o valor do minério de ferro (e do aço), mostrado no gráfico
2, despencou, afetando as empresas produtoras. Note-se que este movimento é estrutural.
O único grupo que se mantém numa boa posição é o de commodities agrícolas, ainda que
os preços internacionais também tenham caído, especialmente, como decorrência da
valorização do dólar.

Ocorre que este grupo de produtos tem forte suporte na demanda internacional e,
especialmente, chinesa, bem como tem a desvalorização do real repassada diretamente ao
preço dos produtos, dada sua característica exportadora.
Como resultado, os preços em reais se mantêm bastante elevados, como se vê no gráfico
3 representado pelos preços da soja. Não é de se surpreender que a cadeia de produção
viva bons momentos, mesmo quando se considera que parte dos seus custos sobe com o
dólar.
Indústria. A indústria brasileira continua no seu inferno astral. Os dados da produção
referentes ao mês de outubro são calamitosos. Por exemplo, o setor de bens de capital
contraiu-se mais de 32% em relação à produção de outubro de 2014. No período de janeiro
a outubro, em relação ao ano anterior, a produção global caiu 7,8%, os bens de consumo
duráveis caíram 17,2%, os não duráveis 7,2%, os intermediários 4,5% e os bens de capital
espantosos 24,5%.
Entretanto, no meio deste tumulto, três mudanças começam a ocorrer e, no seu devido
tempo, irão implicar em melhoras no cenário industrial. O primeiro, e o mais importante
elemento, é a substancial melhora da competitividade da produção brasileira frente à
importação da China. A razão básica está exposta no gráfico 4.
Ali, se vê que nos dois últimos anos, o real se desvalorizou frente ao dólar em torno de
60%, enquanto que o yuan enfraqueceu apenas 6%. Ou seja, os produtos chineses chegam
muito mais caros no Brasil, o que reabre espaço para a produção nacional. Este movimento
não se aplica apenas a bens finais, mas, também, a componentes e partes.
Em alguns casos, como confecções, o longo tempo de viagem da China para cá também
permite que a produção nacional gire coleções muito mais rapidamente que os produtos
importados.
Esta mudança tem sido tão drástica que já existem casos, nos quais os chineses passam a
construir fábricas aqui para manter os mercados conquistados, o que implica, inclusive,
fazer do Brasil sua base de distribuição para América do Sul.
A segunda melhora em gestação é a elevação das exportações. Por ora, apenas os produtos
mais leves, nos quais nossas vantagens são evidentes, é que têm apresentado uma
expansão grande das quantidades embarcadas, como, por exemplo, metalurgia, têxtil,
produtos de madeira, celulose etc.
Entretanto, quem acompanha o desempenho das companhias já vê decisões de ampliação
das vendas ao exterior em andamento, que deverão aparecer nas estatísticas já em 2016,
especialmente entre as multinacionais.
Finalmente, a distensão protecionista na Argentina pode permitir alguma recuperação das
exportações para aquele país. Apenas nos últimos anos deixamos de vender mais de US$
10 bilhões ao vizinho do sul.
Em nosso próximo encontro buscarei detalhar estas possibilidades.
Shell vai suprimir 2,8 mil empregos por aquisição da BG
14/12/2015 – Fonte: G1
A empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell anunciou nesta segunda-feira (14) que
suprimirá 2,8 mil postos de trabalho, 3% do total, após a aquisição da empresa rival
britânica BG.

"A Shell espera atualmente uma redução potencial total de aproximadamente 2.800
empregos a nível mundial em toda a empresa combinada, ou aproximadamente 3% da
força de trabalho total", afirma a Shell em um comunicado.
A Shell informou que os cortes são adicionados aos 7,5 mil previamente anunciados.
A aquisição da BG - por 55 bilhões de libras, 84 bilhões de dólares - recebeu a aprovação
das autoridades chinesas nesta segunda-feira, depois das autorizações anunciadas por
Estados Unidos, Austrália, Brasil e Comissão Europeia.
Em um momento no qual os grandes projetos de exploração são caros e arriscados, uma
compra desse tipo permitirá à Shell aumentar de uma só vez suas reservas de petróleo e
gás em 25% e sua produção em 20%.
A Shell, que agora buscará a aprovação dos acionistas das duas empresas, espera
completar a aliança no início de 2016.
No dia 3, a Royal Dutch Shell obteve aprovação do conselho para análise de investimentos
estrangeiros da Austrália para a aquisição da BG Group, deixando a China como o último
obstáculo regulatório para o acordo.
A aprovação incluiu uma condição incomum desenvolvida para evitar disputas com o
Escritório de Tributação Australiano (ATO, na sigla em inglês) com o grupo, em meio à
investida da Austrália para reprimir a transferência de lucros e evasão fiscal por
multinacionais.
"Aprovei... a proposta da Royal Dutch Shell para adquirir a BG Group, sujeita à condição de
que a Shell cumpra um contínuo compromisso de se empenhar com o ATO de uma maneira
transparente no que toca a temas tributários com relação à aquisição da BG e à integração
da BG nas operações da Shell", disse o ministro das Finanças Scott Morrison em
pronunciamento por e-mail.
Presidente do Sebrae fala sobre abertura de empresas no Brasil
14/12/2015 – Fonte: G1
Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Ibope mostra que quase
80% dos entrevistados consideram o Brasil muito burocrático. Simplificar os procedimentos
para criar – e fechar – uma empresa é um dos maiores desafios do novo presidente do
Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
O repórter Marcelo Baccarini conversou com o presidente sobre a dificuldade das pessoas
em abrir e fechar empresas e mostrou as principais reclamações dos empresários.
O presidente do Sebrae disse que hoje na legislação, foi criado o Cadastro Nacional Único,
que acaba com inscrição municipal, estadual, e todas as outras inscrições. O que vale é um
numero único pra empresa, que é o CNPJ compartilhado com estados, municípios e outros
órgãos. Assim, todos vão ter um cadastro único.
Disse que, com a criação da “Rede Simples”, haverá um sistema que facilita a abertura e o
fechamento de uma empresa, tudo a partir apenas do CNPJ. O sistema já funciona em
Brasília e a partir de agora o Sebrae vai levar o processo para todo país. Mas, ainda será
necessário ir até um órgão público para preencher um cadastro para abrir a empresa.
Porém, quem já tem a chamada assinatura digital, vai conseguir fazer tudo de casa, pelo
computador. Com uma novidade: dependendo do caso, o licenciamento é automático. Se

for de baixo risco, o licenciamento sai na hora. E aí vem a grande novidade: o sistema
promete confiar na palavra do cidadão, que só será fiscalizado depois.
E se ele mentir, vai terá a licença cancelada, além de ser processado criminalmente por
falta do cumprimento da palavra. Com o novo sistema, o presidente do Sebrae diz que o
tempo de abertura de uma empresa vai ser de cinco dias, no máximo.

