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Quarta-feira


BRASIL APRESENTARÁ A MACRI PROPOSTA DE LIVRE COMÉRCIO NO SETOR
AUTOMOTIVO



DIANTE DE MERCADO EM QUEDA, VOLVO FARÁ NOVOS AJUSTES NA LINHA DE
PRODUÇÃO



PROGRAMA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CRESCE 22% E ATINGE 5,6
MILHÕES DE INSCRITOS



DILMA QUER ENVIAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA AO CONGRESSO EM ABRIL



GOVERNO USA BNDES POR MEDO DE FRACASSO EM PROGRAMA DE CONCESSÕES



PRODUÇÃO DE MOTOS CAIU 37,8% EM JANEIRO



APÓS 11 ANOS DE CRESCIMENTO, COMÉRCIO ENCOLHEU 4,3% EM 2015



APÓS JUSTIÇA DECRETAR FALÊNCIA DA MABE, TRABALHADORES OCUPAM FÁBRICAS



PRESIDENTE GLOBAL DA SHELL DEFENDE ABERTURA DO PRÉ-SAL A EMPRESAS
PRIVADAS



NO REINO UNIDO, EMPRESAS TERÃO QUE INFORMAR DIFERENÇA SALARIAL ENTRE
SEXOS



MOODY'S: PERSPECTIVA PARA A INDÚSTRIA DE GESTÃO DE RECURSOS NO BRASIL
É NEGATIVA



PAÍSES CHEGAM A ACORDO PARA CONGELAR PRODUÇÃO DE PETRÓLEO



MINERADORA ANGLO AMERICAN TEM PREJUÍZO DE US$ 5,62 BI EM 2015



USIMINAS RENEGOCIA DÍVIDA COM BANCOS PARA EVITAR RECUPERAÇÃO JUDICIAL



BOVESPA AVANÇA PELO TERCEIRO DIA SEGUIDO COM VALE E SIDERÚRGICAS



ARTIGO: LUCIDEZ



FIAT EXALTA OTIMISMO COM 1ª PICAPE MÉDIA DA MONTADORA NO BRASIL



TRABALHADORES MANTÊM OCUPAÇÃO DAS FÁBRICAS DA DAKO E CONTINENTAL EM
SP



ANGLO AMERICAN DESCARTA NOVOS INVESTIMENTOS NO PROJETO MINAS-RIO



LIVRE COMÉRCIO LEVA MDIC A BUENOS AIRES



FINANCIAMENTOS DE NOVOS RECUAM 41% EM JANEIRO



VOLARE MOSTRA MINIÔNIBUS CINCO, COM CHASSI PRÓPRIO



T-SYSTEMS OFERECE NOVA SOLUÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO



ADESÕES EM CONSÓRCIOS PARA VEÍCULOS CAEM 1,4% EM 2015



COOPER STANDARD INVESTE R$ 20 MILHÕES EM ATIBAIA



AISIN FORNECE PRIMEIROS COMPONENTES DE MOTORES FABRICADOS NO BRASIL



DIDÍMIO METÁLICO É PRODUZIDO NO BRASIL



ATÉ MICRO EMPREENDEDORES PODEM SE TORNAR SCALE-UPS



GLENCORE ANTECIPA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DE CURTO PRAZO, AÇÕES
DISPARAM



CÂMARA APROVA MP QUE AUTORIZA BB E CAIXA A COMPRAR PARTICIPAÇÃO DE
EMPRESAS



META FLEXÍVEL PARA CONTAS DO GOVERNO PERMITIRÁ SALDO NEGATIVO DE 1%
DO

PIB ESTE ANO



ARTIGO: ICMS E AS PEQUENAS INDÚSTRIAS



MINÉRIO DE FERRO SOBE À MÁXIMA DE 3 MESES NA CHINA



CNI E GOVERNO FEDERAL ASSINAM ACORDO PARA ATRAIR INVESTIMENTOS
ESTRANGEIROS

CÂMBIO
EM 17/02/2016
Compra

Venda

Dólar

4,021

4,021

Euro

4,471

4,472

Fonte: BACEN

Brasil apresentará a Macri proposta de livre comércio no setor automotivo
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O Brasil apresentará ao novo governo argentino de Mauricio Macri, em reunião em
Buenos Aires nesta quinta-feira (18), uma proposta de acordo de livre comércio no
setor automotivo.
“Caminhamos para o livre comércio no setor automotivo dentro do Mercosul. As
condições estão dadas”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo o ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro.
Um acordo liberando o comércio automotivo foi assinado no ano passado com o
Uruguai. Monteiro aposta na postura mais liberal do novo governo argentino para
costurar a proposta.
O ministro avaliou que há espaço para que o comércio automotivo entre o Brasil e a
Argentina possa se fortalecer, assim como em toda a região. Um acordo automotivo
também foi assinado com a Colômbia em 2015.
A estratégia brasileira é aumentar o acesso a mercados, principalmente neste
momento em que a taxa de câmbio no Brasil está mais “amigável” para os produtos
brasileiros.
Para ele, o aumento das exportações é a saída para as empresas enfrentarem a
redução da demanda doméstica, que não demonstra perspectiva de recuperação
rápida. Ele avaliou que a balança comercial brasileira vai surpreender este ano e
apresentar um resultado maior do que a previsão de US$ 35 bilhões de superávit
comercial.
O ministro ponderou que o setor automobilístico não tem outra saída a não ser
aumentar as exportações. “Temos que combinar a questão de câmbio com ações da
política comercial brasileira para melhorar as condições de acesso ao mercado”, disse.
Agenda antiga
A liberalização do comércio de veículos com a Argentina é uma agenda antiga que
sempre enfrentou resistência do governo e dos empresários argentinos, que temem
uma invasão de carros brasileiros no país, afetando a indústria local. A Argentina já
deu sinais de que não será tarefa fácil o fechamento do acordo.
O ministro brasileiro destaca, no entanto, que a indústria automotiva argentina tem
vendido muitos veículos para o Brasil e que o livre comércio vai beneficiar os dois
lados.
“Um acordo de livre comércio foi assinado no ano passado entre Brasil e Uruguai, um
mercado muito menos expressivo e com uma indústria local menos forte do que a
Argentina”, lembrou.

O acordo automotivo entre Brasil e Argentina já foi prorrogado várias vezes, com
cotas, toda vez que se aproxima a data fixada para que o livre comércio entre em
vigor.
A última renovação ocorreu em 1º de julho de 2015, com vigência de um ano. O acordo
prevê um sistema chamado de “flex”, pelo qual para cada dólar que a Argentina
exporta ao Brasil em autopeças e veículos, sem incidência de impostos, pode importar
1,5 dólar em produtos brasileiros.
União Europeia
Na reunião com os argentinos, Monteiro também espera discutir a troca de oferta entre
Mercosul e União Europeia para o início das negociações de livre comércio entre os
blocos.
Outro tema espinhoso. Há anos, as negociações se arrastam. Seja por resistência do
Brasil e da Argentina em abrir o mercado para produtos industriais europeus, seja por
parte da União Europeia, que resiste em derrubar barreiras aos produtos agrícolas
brasileiros.
Monteiro espera que a troca de ofertas - que indica os produtos e serviços que terão
redução das tarifas de importação até chegar a zero - seja feita ainda no primeiro
semestre deste ano.
O Brasil esperava fazer essa troca de ofertas no ano passado, mas houve uma demora
no fechamento da proposta do Mercosul, sobretudo por dificuldades impostas pela
Argentina, ainda sob o comando do governo Kirchner.
Depois foi a vez de os europeus pedirem o adiamento do processo para este ano.
Monteiro acredita que uma reunião entre os dois blocos para fechar um cronograma
deve ocorrer em março.
“Não tenho dúvida nenhuma que dá para avançar para viabilizar os ajustes necessários
à oferta aos europeus no primeiro semestre”, disse Monteiro, que depois da Argentina
embarca no domingo para o México para tentar fechar a negociação de acordo que
pretende ampliar de cerca de 500 para 2 mil produtos o livre comércio bilateral.
Na reunião com os argentinos, também será discutida a reativação de uma comissão
de monitoramento do comércio bilateral, temas fitossanitários e temas setoriais para
acordos de lácteos, pêssegos e carne suína.
Ainda como estratégia para ampliar mercados para os produtos brasileiros, o ministro
espera avançar nos acordos do Mercosul com Peru e Colômbia, que ficaram
“congelados” nos últimos anos por conta de problemas setoriais. Ao final de 2017, a
expectativa é que quase todo o nosso comércio com esses dois países esteja livre da
tarifa de importação.
Segundo o ministro, o Brasil também vai trabalhar para fechar um acordo do Mercosul
com o Canadá e depois ampliar com a Índia. Hoje, a lista com os indianos é
considerada muito modesta com alcance de apenas 450 produtos. Se espera aumentar
para 2 mil produtos.
Sem cortes no Proex
O ministro disse que não faltará financiamento para o comércio exterior e descartou a
possibilidade de cortes no Proex em 2016, linha administrada pelo Banco do Brasil
com recursos do Tesouro.

“Não estou vendo corte no Proex”, garantiu. A estratégia desse ano é ampliar as linhas
de pré-embarque e manter o orçamento que atenda às necessidades. “Não consta que
alguém deixou de exportar por falta de financiamento”, frisou.
Monteiro avaliou ainda que os preços das commodities agrícolas, que caíram no ano
passado, tendem a se estabilizar e que as exportações de produtos manufaturados
devem crescer este ano, ajudadas pelo câmbio.
Segundo ele, não é intenção do governo fazer um novo plano nacional de exportação,
mas novas medidas pontuais poderão ser anunciadas. “Queremos mais ações. Anúncio
de planos já teve muito. Vamos agir para entregar o que está no plano”, disse.
Diante de mercado em queda, Volvo fará novos ajustes na linha de produção
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Montadora revela prejuízo no Brasil em 2015 e vislumbra nova queda nas
vendas neste ano. Com baixa demanda, empresa vai retomar negociações
com sindicato dos trabalhadores.
Depois de um 2015 difícil, com queda de mais de 50% nas vendas e prejuízo na
operação brasileira, a Volvo se prepara para mais um recuo no mercado de caminhões.
A empresa trabalha com um cenário de retração de 15% nas vendas do segmento no
país, o que deve levar a novos ajustes na força de trabalho empregada na fábrica de
Curitiba.
Em 2015, as entregas de caminhões da Volvo no mercado brasileiro chegaram a 6,7
mil unidades, 64% abaixo dos 18,8 mil veículos vendidos em 2014, segundo balanço
apresentado pela companhia nesta terça-feira (16), em São Paulo.
A retração foi apenas parcialmente compensada por uma alta de 10% nas vendas para
outros países da América Latina, que cresceram de 2,5 mil unidades em 2014 para
2,8 mil no ano passado.
5 sinais de que a recessão entrou com tudo em 2016
No segmento de ônibus houve queda nos dois mercados. No Brasil, as vendas de
chassis caíram de 1,7 mil unidades em 2014 para 864 em 2015, enquanto no resto da
América Latina o total caiu de 1,4 mil para 884 unidades no mesmo período.
Chão de fábrica
Sem perspectivas para uma retomada do mercado, a empresa está reiniciando as
conversas com o sindicato dos trabalhadores. No ano passado, a Volvo chegou a
anunciar a demissão de 600 pessoas para o fechamento de um turno na fábrica de
caminhões, mas a decisão foi revertida após uma greve que durou três semanas.

A saída encontrada foi um programa de demissões voluntárias que levou ao
desligamento desse número de funcionários.
Pelo acordo fechado com o sindicato em 2015, novas demissões só poderão ser feitas
a partir do fim de março. No momento, a fábrica de Curitiba está com 3,3 mil
funcionários, mas os executivos da empresa admitem que há ociosidade diante do
cenário de novo encolhimento do mercado.
“Os ajustes foram feitos para aquela realidade”, diz o presidente interino da Volvo
América Latina, Carlos Morassutti. “Se olharmos para o número de redução do
mercado, logicamente dá para ver que há gente em excesso.”
A companhia avalia opções como novos layoffs e uso do banco de horas, já aplicados
no ano passado. Recentemente, a empresa estendeu a folga de carnaval para parte
dos funcionários e deve dar mais 15 dias de férias coletivas a partir da próxima
semana.
Reação do mercado deve levar tempo

Na avaliação dos executivos da Volvo é que a recuperação do mercado doméstico
deve levar tempo, ao mesmo tempo em que há bons sinais vindos de outros países da
América Latina, como a Argentina.
Carlos Morassutti, presidente interino da Volvo América Latina, destaca que, apesar
do prejuízo na operação brasileira, a unidade latino-americana (que inclui o Brasil e
outros mercados latinos) apresentou lucro em 2015.
No segmento de caminhões pesados e semipesados, a perspectiva é que a demanda
interna fique em 35 mil unidades, 15% a menos do que em 2015.
“O setor agrícola vai bem e deve ter uma demanda estável. Mas vemos que a indústria
ainda está recuando e o segmento de infraestrutura também não mostra reação”,
avalia Bernardo Fedalto, diretor de caminhões da Volvo Brasil.
Segundo ele, o desempenho de 2015 teve como pontos positivos a manutenção da
participação de mercado e a conquista de clientes em países importantes, como
Argentina, Peru, Chile e Colômbia.
A área de ônibus, que poderia esperar uma retomada com a demanda sazonal dos
anos de eleições municipais, trabalha com um cenário de estabilidade nas vendas.
Segundo Luis Carlos Pimenta, presidente da Volvo Bus da América Latina, muitos
operadores de ônibus urbanos ficaram descapitalizados após a onda de protestos de
2013 que fizeram com as tarifas fossem reduzidas em diversas cidades.
Além disso, a licitação do sistema na cidade de São Paulo, o maior mercado para o
segmento, foi retardada e não deve sair antes do ano que vem.

“Esperamos um número de pedidos no Brasil igual ao do ano passado. A boa notícia é
que começamos o ano com mais pedidos vindos do exterior”, diz o executivo.
Uma das apostas da Volvo nesse segmento é continuar o trabalho de testes com ônibus
elétricos (um roteiro que deve incluir Curitiba). Além disso, a área de mobilidade
urbana tem planejado o lançamento de um novo produto.
Investimentos
A Volvo não tem novos investimentos planejados para a fábrica de Curitiba. Segundo
Carlos Morassutti, presidente interino da Volvo América Latina, houve um ciclo de
investimentos nos últimos anos que se encerra neste ano – o pacote total de
aproximadamente R$ 1,2 bilhão que incluiu a expansão da fábrica e o lançamento de
novos produtos.
Programa microempreendedor individual cresce 22% e atinge 5,6 milhões de
inscritos
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Com o acréscimo de cerca de um milhão de pessoas a cada ano desde 2012, o
programa microempreendedor individual (MEI) atingiu ao fim de 2015 a marca de 5,6
milhões de inscritos em todo o país, um crescimento de 22% na comparação com
2014.
No Paraná, o sexto estado com o maior número de optantes, são 315 mil pessoas
formalizadas, um aumento de 25%.
O crescimento acelerado desde a criação da modalidade, que entrou em vigor em
2009, surpreendeu até mesmo o Sebrae, instituição de fomento à micro e pequenas
empresas.
A instituição previu, no início de 2015, que a crise poderia frear a formalização, cenário
que não se concretizou no fim do ano. “No curto prazo, prevemos que o programa vai
continuar crescendo nesse ritmo forte”, afirma o analista do Núcleo de Estudos e
Pesquisas do Sebrae, Rafael Moreira.
Profissões
As profissões que lideram a adesão ao programa são varejista de artigos do vestuário
e acessórios (588 mil), cabelereiros, manicures e pedicures (439 mil), pedreiro (236
mil), lanchonetes e similares (169 mil) e minimercados e mercearias (146 mil).
No Paraná, o cenário é parecido, com exceção da quinta colocação, ocupada por pintor
de parede, com 9 mil optantes.
A facilidade de inscrição, o custo baixo e o acesso a benefícios previdenciários são
fatores que explicam o alto número de adesões ao MEI.
Qualquer pessoa acima de 18 anos que não seja sócio ou titular de outra empresa e
fature até R$ 60 mil por ano pode se inscrever na modalidade através do Portal do

Empreendedor. Não é preciso apresentar nenhum documento e o cadastro demora,
em média, 15 minutos.
Baixo custo
Outra vantagem é o baixo custo do programa, criado pelo governo para estimular a
formalização e a contribuição à Previdência.
A taxa varia entre R$ 45 e R$ 50 mensais, dependendo da atividade exercida, e dá
direto a CNPJ, emissão de nota fiscal e a benefícios como salário-maternidade, auxíliodoença e aposentadoria.
Para o analista do Sebrae, o grande estoque de trabalhadores informais no Brasil
também contribui para o crescimento do programa. Segundo dados da Pnad Contínua,
medida pelo IBGE, no 3º trimestre de 2015, o Brasil tinha 22 milhões de pessoas
trabalhando por conta própria, entre formais e informais.
Mudanças
Os microempreendedores individuais precisam estar atentos a duas mudanças no
programa. A partir deste ano, não será mais enviado o Carnê de Cidadania (boleto de
pagamento da taxa do programa) pelos Correios.
Para obter os boletos, os MEIs deverão imprimir o documento
do Empreendedor. O preço também foi reajustado em 2016. A
novos valores fixos mensais são de R$ 45 para comércio ou
prestação de serviços e R$ 50 para quem atua com comércio e

diretamente no Portal
partir de fevereiro, os
indústria, R$ 49 para
serviços.

R$ 90 mil
Um projeto de lei em tramitação no Senado prevê o aumento dos limites de
enquadramento do Simples Nacional.
O PLC 125/2015 eleva de R$ 60 mil para R$ 90 mil o teto da receita bruta anual para
ser microempreendedor individual (MEI), de R$ 360 mil para R$ 900 mil para
microempresa e de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 milhões o da empresa de pequeno
porte.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora aguarda
aprovação em plenário.
Em casa
Será analisado nesta terça-feira (16) o projeto que permite ao microempreendedor
utilizar sua casa como sede da empresa. Em alguns estados, a legislação não permite
que o endereço do empreendimento coincida com o endereço residencial.
O texto do PLC 167/2015 Complementar será apreciado pela Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado e, se aprovado, segue para votação do plenário.
Média da inadimplência dos MEIs em 2015 foi de 53,5%
Apesar do alto número de adesões, a inadimplência é um problema a ser combatido
dentro do programa Microempreendedor Individual (MEI). Em 2015, a taxa média de
pagamentos não realizados em dia foi de 53,5% no Brasil e de 46,7% no Paraná.
Como o custo para participar é baixo (R$ 50 por mês, no máximo), a falta de
informação é o que explica a inadimplência, avalia o diretor político e parlamentar da
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon), Valdir Pietrobon.

Ele diz que existem pessoas que nem sabem da necessidade de pagar um valor fixo
mensal e outras que acreditam que, quando não trabalham, não precisam contribuir,
o que é falso.
Para
Pietrobon,
o
grande
problema
da
inadimplência
é
que
esses
microempreendedores continuam tendo acesso aos benefícios do programa, mesmo
com pagamentos em atraso.
“Se ele (o MEI) pagar um mês e ficar seis meses sem pagar, continua tendo acesso
aos benefícios, porque não há nenhum controle. É um bom projeto, mas precisamos
rever alguns aspectos do funcionamento”, diz.
Para diminuir a inadimplência, o dirigente acredita que o governo precisa cortar o
direito de emissão de nota fiscal de quem tem pagamentos pendentes e estabelecer
um limite de tempo máximo para ficar sem pagar as dívidas. Atingido o período, fazer
com que a pessoa perca o direito aos benefícios.
O fácil acesso ao cadastro e a falta de controle expõem outro problema do programa:
pessoas que não atuam como empreendedores se inscrevendo como MEI para ter
acesso à Previdência, por exemplo. “Você não precisa provar que faz alguma coisa
para ser MEI”, diz Pietrobon.
Alto número de formalizados exige profissionalização
Com o número expressivo de microempreendedores individuais, o Sebrae acredita que
as atenções devem se voltar para a profissionalização desses trabalhadores já
formalizados.
“Não basta só se formalizar. É importante que o empreendedor procure fazer um
planejamento cuidadoso e procure ajuda para crescer”, afirma o analista Rafael
Moreira.
Com experiência de 20 anos no mundo corporativo, a economista Mônica Ressetti
espera que a sua entrada para o empreendedorismo seja exitosa.
Ela fez a inscrição para o MEI em junho de 2015 e criou a Além da Renda, uma
consultoria e revenda de lingerie. A ideia surgiu quando o filho dela nasceu e a
necessidade de manter uma rotina mais equilibrada falou mais alto.
Há menos de um ano no mercado, ela faz cerca de 30 atendimentos por mês e diz que
o crescimento do negócio está dentro do planejado.
“Apesar da crise, estamos alcançando resultados positivos”, avalia a empresária, que
conta com a parceria da psicóloga Lúcia Fernandes, que também pretende se
formalizar neste ano. “A opção pelo MEI é a mais segura, pois você consegue testar
sem burocracias se o negócio ganha corpo com o tempo”, diz Lucia.
Formalização em alta
Desde 2012, o Brasil ganha, a cada ano, cerca de um milhão de novos
microempreendedores individuais (MEIs). Apesar do crescimento no número de
formalizações, a taxa de inadimplência permanece em alta.

Dilma quer enviar reforma da Previdência ao Congresso em abril
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Em negociação com centrais sindicais e a base petista, a presidente Dilma Rousseff
estipulou o mês de abril como data para o envio ao Congresso Nacional da reforma
previdenciária preparada pela equipe econômica do governo federal.
O prazo foi apresentado em reunião, nesta terça-feira (16), entre a petista e líderes
da base aliada na Câmara dos Deputados. No encontro, a presidente afirmou que a
proposta ainda não está formatada e que será discutida no Fórum Nacional de Trabalho
e Previdência, marcado para quarta-feira (17).
Segundo relatos, a petista afirmou que o governo federal ainda não tem um “prato
feito” e que está aberta a sugestões tanto das centrais sindicais como de deputados
federais.
No encontro da quarta-feira (17), o governo federal apresentará as linhas gerais de
sua proposta, mas não um projeto fechado, em uma tentativa de evitar críticas das
centrais sindicais, resistentes a uma reforma previdenciária.
A presidente, que ainda avalia participar do encontro, entende que precisa enfrentar
o tema para mostrar compromisso de sua administração com a sustentabilidade das
contas públicas no futuro.
A ideia é que o ministro Nelson Barbosa (Fazenda) apresente no fórum proposta que
prevê um processo de unificação, a partir de 2027, das regras de aposentadoria.
O problema é que a reforma está longe de ser um consenso mesmo dentro do governo.
Enquanto a Fazenda quer fazer mudanças, e logo, o ministro do Trabalho e
Previdência, Miguel Rossetto, não tem pressa.
O governo federal defende, entre outros cenários, que exista apenas um modelo para
aposentadoria de homens e mulheres, servidores públicos e privados e trabalhadores
urbanos e rurais até o ano de 2040.
Na reunião com os líderes da base aliada, a presidente fez ainda um diagnóstico do
cenário econômico e pediu empenho à aprovação da recriação da CPMF.

Segundo ela, o Palácio do Planalto conseguiu chegar a um entendimento com
governadores e prefeitos para elevar a proposta de alíquota de 0,20% para 0,38% e,
assim, poderá apresentar uma emenda aumentando o valor inicialmente proposto.
A avaliação é de que, sem o apoio de governos municipais e estudais, dificilmente será
possível aprovar a recriação do tributo no Congresso Nacional, que reluta em votar a
proposta em um ano eleitoral.
Governo usa BNDES por medo de fracasso em programa de concessões
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Por trás da intenção do governo de anunciar a flexibilização das condições de
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
para as concessões em infraestrutura está o medo de que o programa não rode este
ano por causa da queda de demanda dos investidores.
O discurso público da equipe econômica é de que o programa ganhará impulso no
segundo semestre, mas, internamente, a preocupação com o risco de perda do apetite
dos investidores é crescente, por causa do agravamento da crise econômica que
retarda o crescimento da economia.
A perda do grau de investimento do Brasil por duas agências de classificação de risco
– Standard & Poor’s e Fitch – alimenta a preocupação, porque restringe as aplicações
de investidores institucionais estrangeiros, como os fundos de pensão.
Executivos de grandes empresas do setor de concessões ouvidos pela reportagem,
que não querem ter os nomes divulgados, consideram “mais que bem-vinda a volta
do BNDES” ao programa.
Na definição de um deles, “temos de ser realistas e admitir que concessões e obras de
infraestrutura precisam de financiamento de longo prazo – e não há financiamento de
longo prazo, para 15, 20 anos, no Brasil sem o BNDES”.
Para alavancar o programa, o governo contava com o ingresso de investidores
estrangeiros na compra de papéis vinculados aos projetos de concessão (como
debêntures) para as empresas ganhadoras.
“Mas, no atual cenário, as debêntures seriam de curto prazo e não haveria investidor
disposto a financiar projetos do zero”, diz outro executivo.
A estratégia de escalar o BNDES como principal fonte de crédito pode até trazer fôlego
para o programa de concessões, mas já não é garantia de sucesso. “Hoje, a
instabilidade econômica é muito grande”, pondera Claudio Frischtak, presidente da
Inter.B, consultoria especializada em infraestrutura.

Para Frischtak, o teste será o leilão da chamada Rodovia do Frango, um projeto
rentável, mas que exige capital. A rodovia é um corredor de 399 quilômetros em Santa
Catarina e no Paraná, formado pelas BRs 476, 153, 282 e 480.
Revisão
O governo voltou atrás e anunciará, nos próximos dias, que a parcela de recursos a
juros baixos fornecida pelo banco a concessionários será ampliada, segundo
informaram técnicos envolvidos no programa.
Atualmente, o banco empresta pelo menos 35% do valor do projeto ao custo da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), fixada em 7,5% ao ano.
A expectativa é que essa parcela suba para algo como 60%, bem próxima dos 70%
oferecidos na primeira etapa do Programa de Investimentos em Logística (PIL). Essas
medidas deverão baratear o crédito, o que tem impacto direto no retorno do investidor.
Desde que o Programa de Sustentação de Investimento (PSI) terminou, no ano
passado, o BNDES, que está com processos de análises praticamente parados, busca
dar fôlego novo aos projetos.
Existe, porém, uma avaliação entre alguns integrantes do governo de que a mudança
das regras deve favorecer as “mesmas” empresas que já estavam no jogo das
concessões e que se trata de uma “solução fácil”, um recuo nas regras prejudicial ao
país.
Com dívidas elevadas, elas terão o custo de financiamento reduzido. “Alguém está
pagando esse subsídio da TJLP?”, questiona uma fonte contrária.
Os defensores da medida, porém, dizem que não há impacto direto no resultado do
governo, não afeta o resultado primário e não seria um retrocesso.
No pacote de aumento de crédito, anunciado recentemente pelo governo, linhas do
BNDES para capital de giro já aumentaram a parcela corrigida pela TJLP.
Produção de motos caiu 37,8% em janeiro
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
A produção de motocicletas no Brasil alcançou 75.959 unidades em janeiro deste ano,
queda de 37,8% em relação às 122.063 unidades produzidas em igual mês do ano
passado, informou a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Na comparação com dezembro, quando as fábricas se encontravam em férias parciais
e a produção foi de 50.633 unidades, houve alta de 50%.
O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, explicou que a forte retração na
comparação com janeiro de 2015 se deve ao fato de que as fábricas aproveitaram o
início de ano para ajustar os estoques, em um cenário de baixa demanda do
consumidor.
Em janeiro, as vendas somaram 78.538 motocicletas, recuo de 27,7% ante janeiro do
ano passado e baixa de 27% sobre o volume comercializado no último mês de 2015.

Por outro lado, com o real desvalorizado em relação ao dólar, as exportações de
motocicletas cresceram 53,4% em janeiro de 2016 ante um ano antes, para 3.336
unidades. Na comparação com dezembro, no entanto, houve queda de 43,9%.
Após 11 anos de crescimento, comércio encolheu 4,3% em 2015
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

As vendas do comércio fecharam 2015 com uma queda de 4,3%, segundo os dados
da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. O
resultado anual foi o pior da série iniciada em 2001 e o primeiro negativo desde 2003,
quando o volume de vendas encolheu 3,7%. No acumulado em 12 meses, a taxa foi a
pior desde novembro de 2003 (-4,6%).
Na passagem de novembro para dezembro, a variação ficou negativa em 2,7%. Frente
a dezembro de 2014, o resultado do volume de vendas foi 7,1% menor, no nono mês
seguido de resultado negativo nesse tipo de comparação.
O desempenho do varejo, no entanto, foi um pouco melhor do que as expectativas. O
Bradesco, por exemplo, previa que o varejo encolhesse 3% frente a novembro. Na
comparação com dezembro de 2014, a projeção do banco era de queda de 7,5%.
O desempenho do varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de
material de construção, foi melhor do que a do varejo restrito na comparação com
novembro, recuando 0,9% em volume. No entanto, na comparação com dezembro de
2014, houve queda de 11%. No ano, o recuo foi de 8,6%.
Inflação e desemprego
O desempenho das vendas do comércio tem sido afetado pela inflação, pela piora no
mercado de trabalho – com aumento do desemprego e do temor de perder o emprego
– e pela redução na renda. Os juros altos também encarecem o crédito, prejudicando
principalmente a venda de bens duráveis, como veículos e eletrodomésticos.
Em novembro, graças à Black Friday, as vendas do varejo subiram 1,6% frente a
outubro – o dado foi atualizado hoje, já que na primeira divulgação a alta era de 1,5%
–, mas encolheram 7,8% na comparação com o mesmo mês de 2014. Mas o Natal não
deu a mesma trégua na comparação com o mês anterior.
Atividades
Na passagem de novembro para dezembro, seis das oito atividades pesquisadas pelo
IBGE apresentaram recuo. O setor de hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo (-1%), que tem o maior peso no varejo, recuou pelo
segundo mês nesse tipo de comparação.
Após dois meses de variações positivas, em que acumulou expansão de 2,1%, a área
de tecidos, vestuário e calçados zerou os ganhos, já que perdeu exatamente 2,1%.

Outros destaques ficaram com móveis e eletrodomésticos (-8,7%), outros artigos de
uso pessoal e doméstico (-3,6%); livros, jornais, revistas e papelarias (-1,4%); e
equipamentos de escritório, informática e comunicação (-9,1%).
O desempenho positivo ficou com os setores que vendem bens considerados
essenciais, como artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos (0,4%) e combustíveis e lubrificantes (0,5%).
Após Justiça decretar falência da Mabe, trabalhadores ocupam fábricas
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Ao menos mil trabalhadores ocupam desde a manhã desta segunda-feira (15) as
fábricas da Mabe no interior de São Paulo. Localizadas em Campinas e Hortolândia, as
unidades produzem geladeiras e fogões das marcas Dako e Continental.
A ocupação foi decidida em assembleia pelos trabalhadores e o sindicato dos
metalúrgicos da região após a Justiça de São Paulo decretar, na semana passada, a
falência da empresa multinacional, com sede no México, no Brasil.
Todos os cerca de 1.900 trabalhadores estão sem receber os salários e o 13º desde
dezembro, mesmo com os contratos em vigor. Cerca de 400 já foram demitidos, mas
ainda não receberam as rescisões a quem têm direito.
Mesmo com todos os incentivos do governo federal, como a redução no IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) e o financiamento de eletrodomésticos, a empresa
alegou insuficiência para honrar os contratos.
A massa falida está sendo administrada pela Capital Administradora Judicial. Por meio
de nota, a empresa informou que a intenção é abrir uma nova empresa e retomar a
produção para, assim, pagar as dívidas e os trabalhadores.
Dívidas
As dívidas da multinacional no Brasil somam ao menos R$ 24 milhões. Em 2013, a
Mabe chegou a pedir recuperação judicial, mas o plano não deu certo e em dezembro
último foi solicitado à Justiça o decreto de falência.
A direção do sindicato dos metalúrgicos de Campinas e região diz que os direitos
trabalhistas estão sendo descumpridos. Antes da falência, a Procuradoria do Trabalho
tentou um acordo com a Mabe, mas sem sucesso.
Na nota, o administrador da massa falida informou ainda que todos os trabalhadores
poderão assinar as demissões e assim acessar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço) e o seguro-desemprego.
Nenhum representante da Mabe no Brasil foi encontrado nesta segunda para falar
sobre o assunto. A produção nas duas fábricas da empresa está parada desde o dia
18 de dezembro passado.
Presidente global da Shell defende abertura do pré-sal a empresas privadas
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
O presidente global da Shell, Ben Van Beurden, defendeu nesta segunda-feira (15) a
flexibilização das regras para exploração do pré-sal, que hoje garantem exclusividade
à Petrobras.

O executivo está no Rio para divulgar o início do processo de fusão das atividades com
a BG, resultado de um processo de aquisição de US$ 70 bilhões, anunciado em abril
de 2015.
“Esse é um assunto que diz respeito ao governo e aos congressistas, mas se me
perguntar (se a abertura a outras empresas) faz sentido, eu diria que faz sentido.
Ajudaria a dividir os riscos e a trazer mais investimentos”, disse o executivo, em
entrevista coletiva.
A lei atual garante à Petrobras a exclusividade da operação do pré-sal, mas a pressão
para a flexibilização da regra vem aumentando diante das dificuldades financeiras da
estatal.
A vinda de Van Beurden dá uma dimensão da importância estratégica do Brasil para a
nova companhia. Um mês depois de se reunir com a presidente Dilma Rousseff em
Brasília, ele optou por voltar ao país para explicar a integração das atividades,
enviando membros da diretoria a outros países.
“O Brasil será um país-chave na nossa estratégia”, afirmou. “Está seguramente no
top 3 de nosso portfólio e, se considerarmos apenas a produção em águas profundas,
é o maior.”
Van Beurden disse acreditar na competitividade do pré-sal, mesmo em um cenário de
petróleo barato. “O break even (preço de equilíbrio dos projetos) é muito favorável,
mesmo nessa faixa de preços.
E, se os preços caem, os custos também caem”, comentou. “Além disso, são projetos
de três ou quatro décadas, então temos que pensar em três ou quatro décadas”, disse
o executivo.
Parceria
A Shell é parceira da Petrobras no campo de Libra e a BG tem participação em outras
três concessões operadas pela estatal no pré-sal, incluindo o campo de Lula, o maior
do país. Juntas, as duas empresas produzem hoje 240 mil barris de óleo equivalente
(somado ao gás) por dia no país.
O executivo disse acreditar “na geologia e nos fundamentos da economia brasileira”,
mas defendeu estabilidade regulatória e fiscal para permitir os investimentos. A Shell
foi uma das poucas petroleiras a se manifestar publicamente contra uma série de leis
aprovadas pelo governo do Rio no final do ano passado que podem aumentar os custos
do setor.
Ele minimizou a crise da Petrobras, dizendo que “a empresa certamente vai sair dessa
e continuar ajudando o país”. Mas disse que ainda não discutiu com a estatal as
estratégias após a fusão.
Fusão
A união das atividades da Shell e da BG no Brasil começa a ser desenhada a partir
desta segunda. Van Beurden não quis adiantar quantas pessoas serão demitidas no
país, argumentando que a análise da estrutura organizacional levará três meses.
Em todo o mundo, a expectativa é que o corte chegue a 2.800 empregados, garantindo
ganhos de sinergia de US$ 3,5 bilhões por ano até 2018. A companhia definiu que
seus focos de atuação serão o mercado global de gás natural liquefeito (GNL) e a
exploração e produção de petróleo em águas profundas.

Questionado sobre a possibilidade de aquisição de ativos de gás da Petrobras, o
presidente da Shell Brasil, André Araújo, afirmou que a empresa avalia “qualquer
oportunidade” que a estatal apresenta ao mercado. Van Beurden, porém, descartou
investimentos no setor de refino de petróleo no país.
No Reino Unido, empresas terão que informar diferença salarial entre sexos
17/02/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
As empresas britânicas com mais de 250 trabalhadores serão obrigadas, a partir de
2018, a informar a diferença de salários e bônus entre seus funcionários e funcionárias.
As novas regras devem atingir cerca de 8 mil empregadores no Reino Unido, de acordo
com estimativa da agência de notícias internacional BBC.
As companhias terão que começar a calcular a diferença a partir de abril de 2017, 12
meses antes de as primeiras tabelas serem publicadas.
O objetivo do governo britânico é chamar atenção para o problema e dar às empresas
que tenham os piores indicadores tempo para se adequarem e reduzirem essa
diferença antes de as informações virem a público.
De acordo com o jornal The Guardian, estimativa do Escritório de Estatísticas britânico
indica que a diferença salarial é de 19,2% no Reino Unido, o que significa que as
mulheres, em média, recebem cerca de 80 pences (R$ 4,61, de acordo com Banco
Central) para cada 1 libra (R$ 5,76) recebida pelos homens.
As companhias terão ainda que informar quantos funcionários e funcionárias possuem
em cada faixa salarial para mostrar em que níveis as diferenças são maiores.
No Brasil, dados de novembro da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios)
mostram que as mulheres ainda ganham, em média, salário equivalente a 74,5% do
que recebem os homens no Brasil.
Renda
Os dados, referentes a 2014, indicam que o rendimento médio do trabalho de uma
mulher no Brasil era de R$ 1.480, enquanto o dos homens era de R$ 1.987. Elas,
portanto, receberam em média R$ 507 a menos do que eles. Houve melhora dessa
relação, de um ponto percentual, entre 2013 e 2014.
A diferença de rendimentos totais entre os sexos está em trajetória de queda há dez
anos – em 2004, elas recebiam 62,9% do que eles.
No ritmo atual, ainda serão necessários entre 15 e 20 anos para que as mulheres
atinjam remuneração equivalente a dos homens, segundo Rodrigo Viana, diretorexecutivo da empresa de recrutamento Talenses.
Na América Latina, as mulheres ainda ganham 19% a menos que os homens e só
ocupam 27% das cadeiras nos Parlamentos nacionais, segundo revela o relatório
Desenvolvimento Humano 2015 das Nações Unidas.

Moody's: Perspectiva para a indústria de gestão de recursos no Brasil é
negativa
17/02/2016 – Fonte: Paraná Online
A agência de classificação de risco Moody's afirmou, em relatório divulgado nesta
terça-feira, 16, que acredita que a perspectiva para a indústria de gestão de recursos
e seguradoras do Brasil é negativa, o que reflete a visão da agência de que as
perspectivas de crescimento e lucratividade desse setor terão uma deterioração nos
próximos 12 a 18 meses.
De acordo com a Moody's, o "significativo enfraquecimento macroeconômico do Brasil
e a sustentada redução do crescimento econômico" gerarão efeitos adversos para a
demanda por produtos de seguro e pesarão sobre os fluxos de investimento.
Além disso, os balanços das seguradoras e das gerenciadoras de ativos estarão
pressionados, no momento em que elas se ajustam à alta de 5% na contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL).
A agência lembra que as gestoras de recursos "continuarão a enfrentar competição
dos veículos com isenção fiscal", como a caderneta de poupança.
Ainda que o terreno desta tenha recuado recentemente, a poupança continuará a atrair
investimentos, diante das taxas de juros elevadas no Brasil, o que favorece os
investimentos em renda fixa, lembra a Moody's.
Países chegam a acordo para congelar produção de petróleo
17/02/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo

Ministros de petróleo da Arábia Saudita, Rússia, Qatar e Venezuela chegaram a um
acordo nesta terça-feira, 16, para manter a produção da commodity nos níveis de
janeiro, desde que outros grandes produtores façam o mesmo, segundo fontes com
conhecimento do assunto.
O acordo foi fechado durante uma reunião realizada em Doha para discutir formas de
estabilizar os preços, que recentemente atingiram os menores níveis em mais de uma
década à medida que a oferta se manteve acima da demanda.
A decisão será comunicada em breve a outros integrantes da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep), disseram as fontes.
Analistas se mostram céticos sobre congelamento da produção de petróleo.
Não há um acordo ainda para uma eventual reunião de emergência entre a Opep e
produtores de fora do grupo, mas o ministro de petróleo iraniano, Bijan Zanganeh, já
afirmou que o país não vai desistir de sua fatia no mercado da commodity.

"O que importa, a princípio, é que o mercado de petróleo está enfrentando excesso de
oferta e, em segundo lugar, que o Irã não abandone sua fatia", declarou Zanganeh à
agência de notícias estatal iraniana Shana.
Cotações. Os contratos de petróleo operaram em alta no início das negociações, com
a expectativa de alta nos preços no segundo semestre. Para Gordon Kwan, diretor
regional de petróleo e gás da Nomura, o acordo poderá elevar o preço para US$ 60 o
barril.
Os preços, porém, reduziram o ritmo de alta e chegaram a cair com incertezas sobre
o efeito do acordo, uma vez que o congelamento da produção se dá em um contexto
de excesso de oferta da commodity cujos preços caíram cerca de 70% desde seu pico,
em junho de 2014.
Nas primeiras horas de negociação, o petróleo Brent para abril chegou a subir na casa
dos 6%, na ICE, em Londres. O petróleo para março avançou 2,41%, a US$ 30,15 o
barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).
Vídeo: Entenda por que o preço do petróleo está caindo
O consenso fechado na reunião em Doha prevê que a Rússia congele sua produção no
nível recorde após a dissolução da União Soviética, de 10,98 milhões de barris ao dia.
A Arábia Saudita, por sua vez, poderá produzir 9,95 milhões de barris ao dia. Nesses
patamares, haverá pouco respiro para os demais produtores.
Além disso, a produção no Irã e no Iraque registra altas constantes e nenhum país
parece disposto a reduzir a produção e dar chance a essas duas nações de conquistar
mais fatia de mercado, segundo o analista Virendra Chauhan, da Energy Aspects.
Do lado da demanda, o consumo chinês está fraco, após dados divulgados na segundafeira mostrarem que as importações da segunda economia mundial desaceleraram
significativamente em janeiro.
Mineradora Anglo American tem prejuízo de US$ 5,62 bi em 2015
17/02/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo

Resultado foi afetado pela queda nos preços das commodities e por uma baixa
contábil de US$ 5,7 bi; empresa, no entanto, mostra otimismo com projeto
Minas-Rio
A Anglo American informou nesta terça-feira, 16, que registrou prejuízo líquido de US$
5,6 bilhões no ano de 2015, resultado pior que o prejuízo líquido de US$ 2,5 bilhões
do ano anterior. A receita caiu 26% na mesma comparação, para US$ 23 bilhões. A
empresa teve prejuízo antes de impostos de US$ 5,45 bilhões no ano passado.
Os resultados da mineradora listada em Londres foram afetados por uma baixa
contábil de US$ 5,7 bilhões e pelos preços mais baixos das commodities.

Por outro lado, a companhia afirmou prever que o projeto Minas-Rio atinja fluxo de
caixa positivo neste ano.
Além disso, a mineradora anunciou uma série de medidas para gerar um fluxo de caixa
positivo em 2016, além de ter como meta vender de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões
em ativos no ano atual, acima dos US$ 2 bilhões antes previstos para este ano e o
próximo.
Mineroduto Minas-Rio, da Anglo American, é o maior do mundoA Anglo American
planeja usar a receita extra para reduzir sua dívida líquida para menos de US$ 10
bilhões até o fim de 2016, de US$ 12,9 bilhões no fim de dezembro.
Além disso, busca restaurar sua nota de crédito para o nível de grau de investimento,
após a agência Moody's rebaixar o papel ao grau especulativo na segunda-feira.
As ações da Anglo American caíram 67% ao longo do último ano, o pior desempenho
entre as integrantes do índice FTSE-100 da Bolsa de Londres, diante da queda nos
preços das commodities, por causa da desaceleração na China e do excesso de oferta
de commodities pelo mundo.
Em dezembro, a Anglo anunciou um plano mais agressivo para se desfazer de até 60%
de seus ativos e cortar mais que 50% de sua força de trabalho, para se concentrar em
menos ativos, mais rentáveis, e gerar lucro mesmo com o preço baixo das
commodities. Agora, ela pretende se desfazer de 70% de seus ativos, para se
concentrar em três commodities: cobre, diamante e platina.
Usiminas renegocia dívida com bancos para evitar recuperação judicial
17/02/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo

Para evitar a recuperação judicial, a diretoria da Usiminas acertou a renegociação de
cerca de metade da dívida de R$ 8 bilhões da siderúrgica com os bancos credores,
desde que os principais acionistas façam um aporte de U$S 1 bilhão (R$ 4 bilhões).
A proposta será levada para o conselho da administração em reunião na quarta-feira
(17), mas vai esbarrar no longo conflito acionário entre os japoneses da Nippon Steel
e os argentinos da Ternium e pode até ser vetada.
Os principais credores–Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, entre outros– estariam
dispostos a alongar o prazo de pagamento de R$ 2,4 bilhões de débitos que vencem
em 12 meses. Incluindo títulos no exterior, a renegociação total de dívida poderia
chegar a R$ 4 bilhões.
O acerto deve ter apoio da Nippon, mas não será aceito pela Ternium nas atuais
condições. Todas as decisões no conselho da Usiminas têm que ser tomadas por
consenso.
Em nota, a Ternium afirmou "não faz sentido um aporte de capital na Usiminas sem
um choque de gestão". Executivos próximos dizem que a empresa quer voltar a ter

voz nas decisões de não concorda com o montante do aporte. Usiminas e Nippon não
se posicionaram.
Alguns anos atrás, diretores da Ternium foram afastados da administração da
Usiminas pela Nippon e o caso foi parar nos tribunais. Segundo especialistas do setor,
a briga entre os dois acionistas paralisou a empresa.
CRISE
A Usiminas enfrenta uma grave crise, que pode culminar numa recuperação judicial
se não conseguir uma injeção de capital dos acionistas ou vender ativos.
Conforme apurou a reportagem, a siderúrgica ofereceu ao mercado sua fatia em três
subsidiárias: Mineração Usiminas (minério), Usiminas Mecânica (bens de capital) e
Soluções Usiminas (distribuição e transformação do aço).
Fornecedora dos setores automotivo, eletrodomésticos e bens de capital, duramente
afetados pela recessão brasileira, a Usiminas assistiu sua demanda desabar.
Decisões equivocadas de gestão também prejudicaram a companhia. Para analistas,
a Usiminas demorou para paralisar altos-fornos e reduzir atividades em Cubatão (SP),
produzindo além da demanda a um custo alto.
De janeiro a setembro de 2015, a receita do grupo caiu 15% e o prejuízo foi a R$ 2
bilhões. Com a relação entre dívida líquida e Ebtida (geração de caixa) chegando a 6,8
vezes, os investidores duvidam da capacidade da empresa de honrar seus
compromissos.
RAIO-X USIMINAS
Usiminas/1º-3º tri.2015
Receita líquida: R$ 7,8 bi
Prejuízo líquido: R$ 2,1 bi
Caixa: R$ 2,4 bi
Principais concorrentes: Gerdau e CSN
Bovespa avança pelo terceiro dia seguido com Vale e siderúrgicas
17/02/2016 – Fonte: G1
A Bovespa fechou em alta pela terceira sessão seguida nesta terça-feira (16), após
operar sem tendência definida pela manhã, dando continuidade à trajetória positiva
dos últimos dois pregões, em meio ao quadro externo relativamente favorável e a
notícias corporativas no radar.
O Ibovespa subiu 2,13%, a 40.947 pontos. Veja a cotação. No mês de fevereiro, a
bolsa sobe 1,34%. Em 2016, o índice acumula perdas de 5,54%.
Notícias corporativas domésticas estiveram no radar, entre elas plano de investimento
da operadora de telecomunicações TIM e dados operacionais da companhia aérea Gol
e do setor aéreo.
As ações da Usiminas, Gerdau, Fibria e CSN lideraram as altas do dia. Na véspera, a
Reuters noticiou que o grupo Nippon Steel está pronto para ajudar a Usiminas e
participará de uma eventual operação de aumento de capital para reforçar as finanças
da empresa se houver acordo com os demais sócios controladores.

As altas dos bancos também sustentaram o avanço do índice, com Itaú subindo mais
de 2% e Bradesco, quase 3%. Vale subiu mais de 6% nas preferenciais e acima de
7% nas ordinárias.
Petrobras perdeu mais de 1% nas preferenciais e ordinárias, após declarações do
presidente Aldemir Bendine sobre a saúde da companhia. Mais cedo, as ações subiram
com investidores atentos à chance de a estatal não precisar ser a operadora única e
ter participação mínima na exploração de todas as áreas do pré-sal.
O principal índice de ações europeias caiu, com a decepção em relação a um acordo
para tratar do excesso de oferta global de petróleo pesando no humor. O índice
FTSEurofirst 300 fechou em baixa de 0,43%, aos 1.262 pontos, revertendo ganhos
iniciais e após a alta de 6% acumulada nas duas sessões anteriores.
Véspera
O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta segunda-feira (15) pós-carnaval,
amparado no quadro externo favorável, alta nas commdities e com notícias
corporativas no radar, mas a liquidez tendia a ser reduzida em razão de feriado nos
Estados Unidos. O Ibovespa subiu 0,72%, aos 40.092 pontos.
Artigo: Lucidez
17/02/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo
Talvez o mais difícil problema que resolvemos foi o do processo inflacionário quando
ele atingiu o seu paroxismo no governo Collor.
O seu sucessor, Itamar Franco –uma personalidade mercurial–, realizou um governo
de boa qualidade: 1) crescimento médio de 4,9% em 1993-94; 2) superavit primário
de 5,6% do PIB em 1994 e 3) negociou a dívida externa que se arrastava havia anos.
Com isso construiu as condições internas e externas para um bem sucedido programa
de estabilização monetária. Iniciado pelo ilustre ministro da Fazenda Rubens Ricupero
e terminado por Fernando Henrique Cardoso (que com ele se elegeu presidente), será
sempre lembrado como um corajoso e ousado ato político de um modesto presidente
que incorporou e executou o Plano Real, uma fina joia que honrará para sempre os
economistas que o conceberam.
Estamos hoje numa situação parecida. O desequilíbrio fiscal em que nos metemos não
será resolvido sem uma retomada do protagonismo do Poder Executivo e da volta do
crescimento.
Dilma tem de convencer o PT que não há outra saída que não a de aprovar as medidas
constitucionais e infraconstitucionais capazes de garantir o equilíbrio das contas
públicas no prazo de alguns anos.
Quanto mais crível, isso é, quanto mais rápida for a reconstrução da confiança da
sociedade, mais rápida será a volta do investimento e do crescimento. Não há mais
tempo! Como diz o velho ditado "se alguma coisa não pode continuar para sempre,
em algum momento ela, por bem ou por mal, vai parar".
Esgotou-se o tempo de políticas populistas refratárias às limitações físicas impostas
pela realidade qualquer que seja a organização da sociedade: o capitalismo "real" ou
o socialismo "real".

Só no pensamento mágico do inexistente socialismo "ideal" da vulgata marxista (pobre
Marx, nas mãos da nossa "esquerda"!) ensinado na disciplina de história nas nossas
escolas, é que elas podem continuar para sempre...
O PT precisa de um "aggiornamento" como está sendo imposto aos socialistas
franceses pelo ministro das finanças Emmanuel Macron.
A presidente sabe o que fazer, dispõe de bons quadros técnicos e tem tempo para
enfrentar nossas adversidades. Indo pessoalmente ao Congresso mostrou a sua
disposição de assumir o protagonismo que o Brasil dela espera.
A oposição sabe que diante do saudável "principismo" do Supremo Tribunal Federal a
probabilidade do seu impedimento é mínima. E a presidente sabe que sem apoio do
Congresso, reconstruir o equilíbrio fiscal estrutural é impossível. A nação espera,
angustiada, um ataque geral de lucidez!
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal.)
Fiat exalta otimismo com 1ª picape média da montadora no Brasil
17/02/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo
"Acho muito estranho o fato de, apesar de todos os problemas, não acreditarem no
Brasil", disse Stefan Ketter, presidente do grupo FCA (Fiat Chrysler Automobile) na
América Latina, durante a apresentação da picape Toro.
O executivo tentava explicar o porquê de lançar um novo automóvel no momento
atual, quando a indústria automotiva vê as vendas regredirem ao nível de 2003. E não
se trata de um carro qualquer.
Com preços a partir de R$ 76,5 mil (versão Freedom 1.8 Flex automática), a picape
Toro é a maior aposta da Fiat em seus 40 anos de produção nacional. A empresa
pretende conquistar um novo público, de maior poder aquisitivo. É uma forma de
melhorar a rentabilidade e fortalecer a imagem da empresa.
O otimismo de Ketter é expressado nas previsões. A montadora calcula emplacar 60
mil unidades no primeiro ano e exportar outras 10 mil. Com base nas vendas de
janeiro, esses números são suficientes para colocar a Toro entre os dez veículos mais
comercializados do país.
Resultados assim ajudarão a marca a se recuperar das dificuldades de 2015. Enquanto
o mercado de carros de passeio e comerciais leves encolheu 25,6% no ano passado
em relação a 2014, a Fiat teve queda de 37,1% nos emplacamentos no mesmo
período.
Com a Toro, a montadora deseja atuar em um nicho intermediário. A proposta, fruto
de um investimento superior a R$ 1 bilhão, é posicionar-se entre os modelos
compactos e médios, assim como fez a Renault com a Duster Oroch (a partir de R$ 64
mil).
Para se diferenciar, a picape Fiat oferece também versões a diesel, que custam entre
R$ 93,9 mil e R$ 116,5 mil. O carro chega às lojas nesta semana, mas a fabricante
afirma que já há fila de espera.

Trabalhadores mantêm ocupação das fábricas da Dako e Continental em SP
17/02/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo

Sem acordo, os trabalhadores da Mabe do Brasil, fabricante de fogões e geladeiras das
marcas Dako e Continental, permanecem nesta terça (16), pelo segundo dia
consecutivo, ocupando as fábricas de Campinas e Hortolândia, no interior de São
Paulo.
A ocupação foi decidida, durante assembleia, pelos trabalhadores e pelo sindicato dos
metalúrgicos da região após a Justiça de São Paulo decretar, na semana passada, a
falência da empresa multinacional, com sede no México, no Brasil.
Numa reunião nesta terça entre trabalhadores, sindicato dos metalúrgicos e
representantes da empresa Capital Administradora Judicial, que assumiu a massa
falida, não houve consenso sobre o pagamento dos direitos trabalhistas e dos salários
atrasados desde dezembro dos cerca de 1.900 funcionários da empresa.
Os trabalhadores prometem ficar acampados dentro das fábricas até uma solução.
Eles querem o pagamento dos salários e dos direitos trabalhistas dos cerca de 400
funcionários já demitidos, o fim das demissões e a retomada da produção.
A Justiça de São Paulo decretou a falência da Mabe após o processo de recuperação
judicial da empresa, iniciado em 2013, não ter sido cumprido. A multinacional, com
sede no México, acumula ao menos R$ 42 milhões em dívidas.
Funcionário da empresa há 19 anos, José Everaldo Batista de Freitas, 46, afirmou que
está sobrevivendo com a ajuda de amigos e parentes. Ele, que é casado e tem um
filho de 15 anos, é o único com renda na família.
"Estamos sendo vítimas de um golpe de uma empresa multinacional que faturava mais
de R$ 1 bilhão ao ano e que conseguiu a falência e foi embora. Isso é inadmissível",
disse ele, que atuava como operador de produção na fábrica de Hortolândia.
Uma nova reunião deve ocorrer na próxima quinta-feira (18). Em nota, a Capital
Administradora informou que a intenção é abrir uma nova empresa com as próprias
máquinas, recontratar os trabalhadores e pagar as dívidas.
Um mutirão será organizado pela massa falida para que os trabalhadores assinem a
demissão e consigam acessar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e o
seguro-desemprego. Nenhum representante da Mabe foi encontrado para comentar o
caso.

Anglo American descarta novos investimentos no projeto Minas-Rio
17/02/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo

A mineradora Anglo American disse nesta terça-feira (16) que planeja vender seu
negócio de níquel e descartou realizar novos investimentos no projeto de minério de
ferro Minas-Rio. As medidas fazem parte de uma revisão estratégica abrangente para
enfrentar a queda dos preços das commodities.
A empresa planeja se concentrar no seu negócio de diamantes De Beers e nas
operações de platina e cobre, em uma tentativa de livrar-se de commodities de menor
valor, que têm dado prejuízo.
A companhia também registrou uma baixa contábil de US$ 5,7 bilhões em seus ativos
devido às condições ruins de mercado, incluindo US$ 2,5 bilhões no projeto Minas-Rio,
que integra extração em Minas Gerais e um porto no litoral do Rio de Janeiro.
A Anglo, quinta maior mineradora global diversificada, quer obter até US$ 4 bilhões
com a venda de ativos em 2016 e reduzir sua dívida líquida para menos de US$ 10
bilhões até o fim do ano.
"Nós estamos tomando ações decisivas para melhorar a sustentabilidade de nosso
fluxo de caixa e reduzir substancialmente a dívida líquida, enquanto focamos nos
nossos ativos mais competitivos", disse o presidente-executivo Mark Cutifani,
acrescentando que não há pressa na venda dos ativos.
A companhia planeja manter apenas 16 ativos principais, ante 45 anteriormente, e
espera cortar 78 mil postos em sua força de trabalho, ante 128 mil, principalmente
devido à venda dos ativos.
Contudo, analistas disseram que pode ser difícil encontrar compradores para ativos
nas atuais condições de mercado.
"Nós sugerimos em maio do ano passado que a Anglo saísse de seu portfólio de minério
de ferro, mas infelizmente ela está fazendo isso agora em um ambiente
consideravelmente mais fraco para as commodities", disse a Investec em nota.
A Anglo detém cerca de 70% da Kumba Iron Ore (KIO), maior produtora de minério
da África, que está avaliada em US$ 4,6 bilhões, segundo dados da Thomson Reuters.
A Anglo disse que começou a analisar opções para sair da KIO e que analisa ainda
opções para vender o Minas-Rio daqui aproximadamente três anos.
A Anglo anunciou também nesta terça-feira lucro antes dos juros e tributos (Ebit)
recorrente de US$ 2,2 bilhões no último ano fiscal, queda anual de 55%, acima das
expectativas médias de analistas ouvidos em uma pesquisa da Thomson Reuters, de
US$ 1,5 bilhão.

Livre comércio leva MDIC a Buenos Aires
17/02/2016 – Fonte: Automotive Business

O Brasil apresentará à Argentina proposta de livre comércio para o setor automotivo
na quinta-feira, 18, durante encontro do ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC), Armando Monteiro, com o ministro argentino da produção,
Francisco Cabrera, em Buenos Aires.
A informação foi confirmada pelo MDIC. O Brasil já havia fechado acordo automotivo
de livre comércio em dezembro de 2015 com o Uruguai. Esse tratado prevê 100% de
preferência tarifária entre os países no caso de os produtos cumprirem um porcentual
de conteúdo regional em seus componentes.
Para veículos e autopeças brasileiros, o índice deve ser igual ou superior a 55% e,
para os uruguaios, a 50%. Para itens que não cumprirem a regra do conteúdo regional
foi estabelecida uma cota de comércio: US$ 650 milhões para o Uruguai e US$ 325
milhões para o Brasil. O acordo passou a valer em 1° de janeiro.
Também em 2015, o Brasil firmou acordo automotivo com a Colômbia e renovou
tratados comerciais automotivos com México e Argentina. Não se trata, no entanto,
de acordos de livre comércio. O MDIC não informou quais serão os termos da proposta
brasileira aos argentinos.
Armando Monteiro já havia dito ter expectativa de recuperação do comércio entre
Brasil e Argentina sob o governo do novo presidente do país vizinho, Maurício Macri.
Em dezembro, Monteiro ressaltou que Macri se comprometeu com a retirada de
barreiras protecionistas ao comércio.
Em entrevista coletiva no início de fevereiro, o presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan, revelou sua expectativa
por um iminente acordo de livre comércio com a Argentina.
Financiamentos de novos recuam 41% em janeiro
17/02/2016 – Fonte: Automotive Business

Os financiamentos de veículos novos recuaram 41% em janeiro na comparação com
mesmo mês do ano passado ao atingir 90,2 mil unidades, entre leves e pesados e sem
contar motocicletas. Há um ano, este volume era de 151,9 mil, de acordo com dados
divulgados na terça-feira, 16, pela Cetip, empresa que opera o Sistema Nacional de

Gravames (SNG), base de informações que reúne cadastros das restrições financeiras
de veículos como garantia de crédito.
No caso de usados a queda foi menor, de 18% na mesma base de comparação,
passando de 263,8 mil para 216,4 mil unidades, também incluindo leves e pesados.
Por segmento, o de leves registrou baixa de 41,6% no comparativo anual ao encerrar
o mês com 85,6 mil unidades financiadas. Sobre dezembro, houve queda de 32,2%.
Nos usados, com volume de 207,5 mil, as retrações também foram menores, de 18,1%
e 15,7% sobre janeiro e dezembro de 2015, respectivamente.
No total, somando novos e usados, as vendas financiadas de automóveis encerrou
janeiro com 293,1 mil unidades, volume 26,7% menor do que janeiro do ano passado
e 21,3% abaixo de dezembro.
De acordo com a Cetip, a melhor performance dos veículos leves usados com relação
aos novos foi impulsionada pelas vendas financiadas dos modelos de 9 a 12 anos de
uso.
Em janeiro, foram negociadas 28,4 mil dessas unidades, uma queda de 6,4% na
comparação com o mesmo período de 2015, mas o menor porcentual de baixa entre
as demais faixas etárias. Os financiamentos dos automóveis com até 3 anos de uso
caíram 23,2% na comparação anual.
Nos pesados, que considera caminhões e ônibus, também houve queda generalizada
em janeiro: com apenas 4,6 mil modelos vendidos a prazo, a retração foi de 13,4%
contra igual mês do ano passado e de 41,4% sobre dezembro.
O volume de 8,9 mil usados financiados no mês passado representou baixa de 15,2%
no comparativo anual e de 22,4% no mensal. Novos e usados chegaram a 13,6 mil
unidades, 14,6% a menos do que janeiro de 2015 e 30,1% abaixo do total de
dezembro.
Os financiamentos de motocicletas novas diminuíram 26,7% em janeiro quando
comparado com idêntico mês de 2015 ao fechar com 52,1 mil unidades. Já as usadas
com apenas 7,5 mil unidades ficaram 18,1% abaixo do volume registrado no primeiro
mês do ano passado.
O CDC ainda é a modalidade preferida dos consumidores que compraram veículos a
prazo, representando 81,3% do total de financiamentos realizados em janeiro deste
ano. O consórcio vem ganhando força e encerrou o mês com 15,8% de participação,
à frente do leasing, com apenas 1,2%.

Volare mostra miniônibus Cinco, com chassi próprio
17/02/2016 – Fonte: Automotive Business

A Volare promete para este primeiro semestre o miniônibus Cinco, um modelo com
chassi próprio e capacidade entre 13 e 20 passageiros a ser produzido na fábrica de
São Mateus (ES).
“O projeto custou cerca de R$ 80 milhões. Ele será montado em um novo galpão com
20 mil metros quadrados onde investimos mais de R$ 100 milhões”, afirma o diretorgeral da empresa, Gelson Zardo. A capacidade instalada é para 35 a 40 unidades por
dia.
Como veículo de cinco toneladas de Peso Bruto Total (PBT), o modelo será beneficiado
pela linha Finame. “Ainda não temos preços definidos, mas a intenção é que sejam
competitivos em relação a Renault Master e Mercedes-Benz Sprinter”, diz Zardo.
A Volare ainda não divulga ficha técnica completa do veículo, que tem altura máxima
(considerando o ar-condicionado) próxima a 2,8 metros. As dimensões internas
reveladas incluem altura de 1,93 m e largura de 1,91 m.
O motor será o Cummins ISF 2.8 de 140 cavalos Euro 5. Haverá versão Euro 3 para
exportação. A transmissão escolhida foi uma Eaton de cinco marchas. A Dana
fornecerá os eixos dianteiro e traseiro.
A ideia de fabricar o próprio chassi em vez de comprá-lo da Agrale ou Mercedes teria
vindo da necessidade de redução de peso e melhor adequação ao projeto:
“Normalmente encarroçamos os chassis, mas desta vez precisávamos ‘enchassizar’
uma carroceria”, afirma o diretor de engenharia e design Roberto Poloni.
Ele estima 300 a 400 quilos a menos no peso final pela utilização da estrutura dedicada
ao novo veículo.
A carroceria é produzida com material plástico pelo processo SMC, iniciais de Sheet
Mouldind Compound, que faz a pré-conformação a quente da resina, das fibras de
reforço e outros componentes empregados, resultando em peças mais leves,
uniformes e bem-acabadas que as de fibra de vidro convencionais. A nova geração do
jipe Troller T4 lançada em 2014 também emprega esse processo.
A Volare fará versões de turismo, fretamento e escolar, para 13, 16 e 20 passageiros,
respectivamente. “Poderá haver equilíbrio nas vendas das três versões ou volume um
pouco maior para a de turismo”, estima Zardo.
Automotive Business entrou numa unidade para 13 passageiros. Chamam a atenção
a facilidade de acesso, a largura do corredor, a grande área envidraçada e o desenho
atual do painel de instrumentos. O espaço traseiro para bagagens e os maleiros
internos são generosos.

O modelo tem motor dianteiro e tração traseira. A lista de equipamentos terá rádio,
navegador GPS, DVD player, câmera de ré e entradas USB e para cartão SD. A
arquitetura eletrônica de chassi e carroceria conta com projeto interligado
desenvolvido pela engenharia da Volare.
A fabricante pretende enviar o novo modelo para países como Peru, Chile e Colômbia.
“Também queremos exportá-los, a partir de outubro, para a África do Sul”, diz o
diretor-geral.
O Volare não divulgou projeções de vendas durante a apresentação prévia do modelo
por causa da retração de mercado, que no caso dos micro-ônibus foi de cerca de 60%,
enquanto a queda média para os ônibus em 2015 foi de 38,9% em relação a 2014.
T-Systems oferece nova solução no mercado brasileiro
17/02/2016 – Fonte: Automotive Business
A T-Systems, que oferece serviços de TI, anuncia a chegada de uma nova solução
para o mercado brasileiro. A empresa passa a trabalhar localmente com o eEVN
(Extended Enterprise Value Network), serviço que pretende integrar a cadeia de
fornecimento em busca de mais eficiência na gestão de pedidos e de estoques.
A empresa garante que o novo recurso é fruto da evolução de conhecimento da
companhia sobre o setor automotivo. Sempre focada em atender montadoras, a TSystems passou a trabalhar com a cadeia de suprimentos em 2015. Com o eEVN, a
fornecedora da ferramente promete ajudar as empresas no desafio de aumentar a
assertividade na compra de matérias primas.
Na prática, a solução é um portal onde o fornecedor pode acessar informações sobre
pedidos das montadoras. A fabricante de veículos dispara um arquivo com a demanda
que, por meio do site, vai direto para as áreas de produção e de compras das empresas
envolvidas.
No portal são configuradas as regras do negócio. O fluxo segue sempre que o pedido
estiver dentro dos padrões estabelecidos. Diante de qualquer alteração, a ferramenta
alerta o fabricante de autopeças. Assim, a pessoa responsável pode entrar em contato
com a montadora para eventuais negociações.
Adesões em consórcios para veículos caem 1,4% em 2015
17/02/2016 – Fonte: Automotive Business

O sistema de consórcio registrou leve queda de 1,4% das vendas de novas cotas
(novas adesões) para a aquisição de veículos em 2015, passando de 2,15 milhões de
unidades para 2,12 milhões, de acordo com comunicado divulgado na segunda-feira,
15, pela Abac, associação que reúne as empresas administradoras do setor.
O número de participantes aumentou em 1%, para 6,3 milhões de consorciados,
enquanto o volume das contemplações (quando o consorciado tem a oportunidade de

comprar o bem) subiu 3,9%, para 1,32 milhão. Os dados consideram todos os
segmentos, entre veículos leves, pesados e motocicletas.
O total de crédito disponível pelo sistema de consórcio para a aquisição e veículos
subiu 8,5% chegando a R$ 33,8 bilhões em 2015 contra R$ 31,1 bilhões do ano
anterior.
Segundo a Abac, citando dados do Banco Central, este total representou uma
participação dos consórcios no total de créditos concedidos no País, incluindo CDC e
leasing, de 26,9%, cinco pontos porcentuais acima do índice registrado em 2014.
Por segmento, o de veículos leves que considera automóveis e comerciais leves,
registrou aumento de 11,1% nas vendas de novas cotas, de 898,5 para 998,2 mil
unidades.
As contemplações cresceram praticamente no mesmo ritmo, de 11,6%, com 523 mil
consorciados que receberam sua carta de crédito. Segundo a entidade, em cada quatro
automóveis vendidos no ano passado, um foi via consórcio.
O volume de crédito dedicado ao segmento subiu 10,1% no ano passado, para R$ 41,4
bilhões, enquanto o tíquete médio – valor médio da cota no ano – ficou 1% abaixo do
registrado há um ano, passando de R$ 41,9 mil para R$ 41,5 mil.
As adesões aos grupos de aquisição de veículos pesados somaram 54,8 mil,
crescimento de 11,2%. O ritmo de alta prevaleceu no total de participantes fechando
6,3% superior ao do ano anterior, com 278 mil consorciados. O volume de crédito
subiu 12,5%, para R$ 8,64 bilhões, com o tíquete médio 1,3% acima do anotado há
um ano, para R$ 157,9 mil.
Já o número de contemplados reduziu 7,5%, passando de 34,5 mil para 31,9 mil.
Neste grupo, a Abac contabiliza os dados dos setores de caminhões, ônibus,
implementos rodoviários e tratores.
Por fim, o segmento de duas rodas, que é o segundo maior em número de
participantes, atrás apenas de automóveis, registrou queda em vários indicadores,
principalmente em razão da redução do número de pontos de venda de
concessionárias no País, em linha com a queda das vendas de motocicletas, de 16,8%,
segundo a Abraciclo.
As vendas de novas cotas – adesões – caíram 10,8% em 2015, para pouco mais de 1
milhão de unidades contra 1,2 milhão em 2014.
Com menos cotas, o volume de crédito para o segmento também caiu, 19,5%, para
R$ 10,5 bilhões, com o tíquete médio 9,2% menor, de R$ 9,9 mil. O número de
participantes diminuiu 5,6%, para 2,84 milhões, resultando em menos contemplações,
765 mil, 1,5% a menos.
“Ao entender que, quanto mais o brasileiro estiver consciente sobre a administração
de suas finanças pessoais e atento à essência da educação financeira, mais se
intensificará a possibilidade de os consórcios continuarem crescendo”, comenta o
presidente da Abac, Paulo Rossi.
Segundo ele, ainda que o cenário de desaceleração persista e os indicadores de novas
vendas, contemplações e participantes ativos se repitam, ao menos, em volumes
semelhantes aos de 2015, o sistema de consórcios terá conquistado um bom
desempenho.

“Com uma boa dose de otimismo, se houver uma rápida implementação de soluções
por parte das autoridades governamentais que revertam essa tendência, há
possibilidade de chegar ao fim de 2016 com um pequeno crescimento”, finaliza.
Cooper Standard investe R$ 20 milhões em Atibaia
17/02/2016 – Fonte: Automotive Business
A Cooper Standard anuncia investimento de R$ 20 milhões em sua fábrica de Atibaia,
no interior de São Paulo.
Com o aporte, a companhia instalará uma nova linha de produção na planta voltada à
sistemas antivibração (AVS).
A unidade fará coxins, componentes voltados ao controle da vibração do motor e
otimização do nível de ruído do veículo.
Até então estas partes eram produzidas apenas em unidades da empresa na América
do Norte, Europa e Ásia.
Aisin fornece primeiros componentes de motores fabricados no Brasil
17/02/2016 – Fonte: Automotive Business

Os primeiros componentes para motores já foram produzidos pela Aisin em sua nova
fábrica localizada no complexo industrial de Itu (SP), onde já são feitas autopeças para
a carroceria.
O lote que inaugurou a linha de produção forneceu 600 autopeças para abastecer a
planta de motores da Toyota em Porto Feliz, também no interior paulista. Os motores
equipam o modelo Etios, montado em Sorocaba.
Entre as autopeças fornecidas, estão incluídas tampas do comando de válvulas, cárter
de óleo, cobertura frontal do motor, transmissão manual e coletores de admissão. A
previsão é de que haja novos fornecimentos no segundo semestre deste ano.
A nova fábrica da Aisin anunciada em 2014 recebeu investimento de R$ 140 milhões,
dos quais R$ 90 milhões para a construção do galpão e R$ 50 milhões para os novos
equipamentos usados na fabricação.
No local, a empresa produz componentes perfilados para as portas de veículos,
componentes para bancos, portas e com a nova fábrica, componentes para motores.
Também abriga o centro comercial e o centro de pesquisa e desenvolvimento da
empresa no Brasil.
Globalmente, além da Toyota, a Aisin atende General Motors, Honda, Nissan e
Mitsubishi com o fornecimento de peças da carroceria, como trava, limitador e moldura

da porta, estrutura do banco, canaleta do vidro, coletor de admissão, bombas de óleo
e também transmissões manuais.
Didímio metálico é produzido no Brasil
17/02/2016 – Fonte: CIMM
Uma tecnologia que permitiu obter didímio metálico pela primeira vez no país foi
desenvolvida por pesquisadores do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo).
O didímio é uma liga metálica constituída dos elementos praseodímio e neodímio,
elementos das terras raras. Ele é a base para a fabricação de superímãs usados em
turbinas eólicas, motores para veículos elétricos e discos rígidos de computador, entre
vários outros.
"A obtenção do didímio mostra que é possível, num futuro breve, a sua produção em
escala industrial, contribuição definitiva para completar a cadeia dos ímãs de alto
desempenho, peças-chave nas turbinas eólicas e carros elétricos, mas também
necessários em dispositivos eletrônicos.
"A ideia é que se tenha no país domínio tecnológico de toda a cadeia produtiva dos
ímãs permanentes, desde a extração mineral das terras raras até a fabricação dos
ímãs," afirmou João Batista Neto, coordenador do projeto.
Didímio
O projeto é fruto de uma parceria do IPT com a mineradora CBMM (Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração), líder mundial na produção de nióbio, metal que
é extraído de uma mina situada em Araxá (MG).
Além de nióbio, a reserva mineral possui alto teor de terras raras, que estão sendo
concentradas em uma planta-piloto construída pela empresa. Entre os produtos já
separados está o óxido de didímio.
O elo que faltava para dar andamento à produção dos superímãs era justamente a
redução do óxido de didímio em metal, gerando o didímio metálico.
Para obter o material, a equipe do IPT desenvolveu um processo que usa reatores nos
quais é feita a redução do óxido, retirando o oxigênio e deixando o didímio metálico
purificado.
Com previsão de término para junho de 2016, o projeto agora se concentrará na
otimização dos parâmetros de operação e controle do nível de pureza do didímio, já
com vistas ao escalonamento do processo para escala industrial.
A seguir, a intenção é purificar o didímio e desenvolver a produção do neodímio
metálico.
Até Micro Empreendedores podem se tornar Scale-ups
17/02/2016 – Fonte: Contábeis.com
Diversos profissionais e trabalhadores deixam atividades autônomas para se tornar
Micro empreendedores individuais. Tornar-se um MEI não significa perder a excelência
naquilo que se faz e sim crescer e evoluir.

Segundo o portal do empreendedor há cinco milhões de microempreendedores
formalizados. Ser empreendedor é o sonho de muita gente que faz a opção por um
negócio próprio em vez de uma carreira em uma empresa.
Pessoas assim com esse perfil e que lutam diariamente por oportunidades visando o
próprio negócio não perdem nada fazendo uma opção dessas, além de no mínimo a
experiência.
Quem pode estar perdendo são aqueles olham torto ou preconceituosamente àqueles
que se apresentam como Micro Empreendedor Individual ou Microempresário
Individual.
Recentemente recebi um material da Endeavor a respeito de empresas que crescem
muito em receita e números de empregados por três anos consecutivos ou mais. São
empresas com, pelo menos, um crescimento de 20% ao ano.
Esse é universo das chamadas Scale-Ups e não menciona os Micro Empreendedores
Individuais, apenas os estágios jurídicos seguintes a este perfil e que são as Micro e
Pequenas Empresas de um total, segundo o IBGE, de trinta e cinco mil empresas
estabelecidas no Brasil.
A principal característica da Scale-up é o crescimento escalável e responsável o que
obviamente sugere-se que haja por trás dessas empresas uma assessoria contábil,
administrativa e jurídica de boa qualidade.
Sem uma assessoria nestes três campos ao menos, não é possível crescer acima de
uma marca que chame a atenção não apenas de estatísticos como também de
possíveis investidores.
Aliás, empreendedores de visão tratam de buscar os melhores contadores,
administradores e advogados sem os quais não é possível crescer sem encarar grandes
ou pequenos riscos.
Em minha carreira assisti diversos profissionais largarem os empregos ou as atividades
autônomas e se formalizarem como MEI. Em pouco tempo, estouraram o teto de
faturamento de cinco mil reais ao mês saltando para o estágio de Micro Empresário e
logo em seguida para Pequena Empresa do ponto de vista fiscal e também do
estatístico. São pessoas com a mesma força de vontade e capacidade de trabalhar, ou
seja, as mesmas características das Scale-ups.
Dentro da magnífica contagem do governo a respeito de microempreendedores
formalizados dever haver também algum número bom e não estratificado de negócios
que podem se tornar escaláveis ou não.
São pessoas que perceberam que seus talentos são capazes de gerar riqueza além da
condição de meros empregados. Eles podem oferecer produtos e serviços as
empresas, resolver problemas pontuais e atender as demandas específicas ou
corriqueiras.
Podem, portanto, gerar emprego e renda, mas por algum motivo estão fora dos
radares e da vontade de contratar. Há casos de microempreendedores e
microempresários que não são vistos como tal, mas sim como celetistas disfarçados
de “pejotas” sem nem ao menos terem sido contratados ou chamados para uma boa
conversa.

A relação acaba morta antes de começar e na minha humilde opinião por puro
preconceito e um sério erro de avaliação e ainda de visão dadas as circunstâncias da
atual economia. Ninguém vai ser autuado por contratar um MEI ou Microempresário
de vez em quando ou ainda que haja ligeira rotina.
Os bons profissionais nessas condições jurídicas trazem a tira colo uma boa assessoria
contábil e tal como quem pode contratá-los tem aversão a riscos. Eles só querem
crescer e prosperar de forma escalonada e responsável independente de burocracias
e nada mais.
Marcos Canavezzi- Contador e Perito Judicial.
Glencore antecipa refinanciamento da dívida de curto prazo, ações disparam
17/02/2016 – Fonte: R7
A mineradora e trading de commodities Glencore levantou 8,4 bilhões de dólares como
parte de uma antecipação de refinanciamento de sua dívida de curto prazo, fazendo
suas ações dispararem cerca de 10 por cento nesta quarta-feira.
A dívida líquida da Glencore, de cerca de 30 bilhões de dólares-uma das maiores do
setor--, ficou sob avaliação conforme os preços das commodities, como cobre e
carvão, pressionam suas finanças.
A agência de rating Moodys Investor Service rebaixou o rating de crédito da Glencore
para uma posição acima do grau especulativo em dezembro.
"O mercado está recebendo bem a notícia, o que demonstra que eles são aptos de
assegurar a dívida em um ambiente desafiador", disse o analista do Investec Marc
Elliott.
A companhia disse que fechou 7,7 bilhões de dólares em compromissos para sua nova
linha de crédito rotativo, que vai substituir o empréstimo existente de 8,45 bilhões de
dólares acordado em maio do ano passado.
As ações da Glencore subiam cerca de 10 por cento na bolsa de valores de Londres,
colocando-as no topo do índice de blue-chips FTSE 100. Seus papéis já acumulam alta
de mais de 25 por cento este ano, após terem desabado cerca de 70 por cento em
2015.
Câmara aprova MP que autoriza BB e Caixa a comprar participação de
empresas
17/02/2016 – Fonte: R7
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira uma medida provisória que
autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprar participação em
empresas, inclusive no ramo de tecnologia da informação.
A permissão aos bancos públicos e suas subsidiárias foi incluída na Medida Provisória
695/15, que reabriu o prazo para clubes de futebol aderirem ao parcelamento de
dívidas previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte.
Com a aprovação da MP, BB e Caixa estão autorizados até 31 de dezembro de 2018 a
adquirirem participação em empresas.

Partidos de oposição criticaram a inclusão da permissão aos bancos na medida
provisória. “Por que a Caixa tem que ter direito de comprar participação em banco
falido?”, disse o líder do DEM, Pauderney Avelino (AM), segundo a Agência Câmara
Notícias.
O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), rebateu que a MP dá
competitividade à Caixa e ao Banco do Brasil para disputar o mercado em condições
de igualdade com instituições privadas.
A permissão para bancos federais comprarem participação de empresas já havia sido
concedida, até 2011, por meio de uma lei de 2009.
De acordo com a Agência Câmara Notícias, o objetivo, na época, era permitir a esses
bancos federais participarem de processos de compras de ativos de outros bancos
menores que passavam por dificuldades na obtenção de crédito devido à falta de
liquidez no mercado internacional por causa da crise financeira global.
Meta flexível para contas do governo permitirá saldo negativo de 1% do PIB
este ano
17/02/2016 – Fonte: R7

A equipe econômica estuda flexibilizar a meta para as contas do governo federal deste
ano para permitir um saldo negativo — déficit primário (sem levar em conta os gastos
com juros) — de até 1% do PIB (Produto Interno Bruto), o equivalente a cerca de R$
61 bilhões. Isso pode ocorrer caso o governo não consiga arrecadar tudo o que espera
com receitas extraordinárias, como a volta da CPMF.
A meta atual de economia é de um superávit de 0,38% do PIB para o governo federal
e 0,5% para todo o setor público, incluindo Estados e municípios. Mas, como está cada
vez mais difícil alcançar o resultado, o governo quer criar um sistema de bandas, como
existe na inflação, que permita reduzir o objetivo a ser alcançado.
A Junta Orçamentária — composta pelos ministros da Fazenda (Nelson Barbosa), da
Casa Civil (Jaques Wagner) e do Planejamento (Valdir Simão) — ainda não definiu os
valores das bandas. A expectativa é de que o governo necessitará de uma margem
para acomodar um déficit superior a 0,5% do PIB, podendo chegar a 1% do PIB.
A proposta de mudança da meta de 2016 com uma banda de flutuação é o primeiro
passo para a reforma fiscal que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, está
preparando.
O Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, apurou que a banda de
flutuação será feita em função de receitas extraordinárias e ainda incertas previstas
para este ano, como a repatriação de receitas não declaradas no exterior (R$ 21

bilhões), venda de ativos do governo (R$ 30 bilhões) e a volta da CPMF (R$ 10
bilhões).
Caso essas receitas não se concretizem, parte poderá ser abatida da meta fiscal.
Também está sendo avaliada a possibilidade de abater parte de receitas de impostos
e contribuições federais que o governo não conseguir arrecadar.
Uma fonte da área econômica informou que a proposta indicará uma perda potencial
de receita. "O espaço não quer dizer que iríamos para o piso. Essas receitas são
possíveis e vamos atrás delas", afirmou a fonte.
A discussão ainda está no início. Os números serão levados para avaliação da
presidente Dilma Rousseff.
O governo quer introduzir a banda de flutuação já em 2016 para evitar o desgaste de
ter que, ao final do ano, enviar um projeto de lei alterando a meta vigente, como
ocorreu nos anos anteriores.
Limite para gastos
Paralelamente, o governo também está preparando regras que evitem o aumento do
gasto (com um teto para a expansão das despesas). Além de medidas corretivas que
possam ser acionadas para evitar que o teto seja estourado, como, por exemplo, o
cancelamento de reajuste de pessoal.
Isso tudo para indicar que a meta flexível não é um "cheque em branco" e o governo
está disposto a conter as despesas para diminuir o rombo estrutural das contas
públicas. Essas regras têm de estar prontas até abril, quando o governo precisa enviar
ao Congresso Nacional o projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2017.
Por causa das resistências internas, não está certo se o ministro Barbosa conseguirá
anunciar as medidas na sexta-feira, junto com o corte Orçamentário, como é a sua
intenção.
Como informou o Estado, o corte ficará em torno de R$ 24 bilhões e ainda deverá
manter a previsão de cumprimento da meta de R$ 24 bilhões para 2016 das contas
do Governo Central.
Artigo: ICMS e as pequenas indústrias
17/02/2016 – Fonte: Contábeis.com

Está valendo desde 1º de janeiro a nova forma de cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para vendas interestaduais feitas a não
contribuintes.
A partir desta mudança, definida pela Emenda Constitucional 87/2015, as vendas
diretas ao consumidor entre estados terão de recolher o ICMS, não só onde foi
produzido o bem, mas, também, no local para o qual se destina o produto.

Ou seja, o processo passará a ser mais burocratizado ainda, pois deverá ser
preenchida mais uma guia com o diferencial de alíquota recolhida, que precisará ser
anexada à nota fiscal que acompanha a mercadoria.
As regras visam balancear a arrecadação entre os entes federativos e, de forma
gradativa, inverter a destinação do ICMS do estado de origem para o de destino. Tal
modificação cria rotinas que, além de complicar o recolhimento do tributo, eleva os
custos operacionais das empresas, sobretudo e, principalmente, aquelas optantes do
Simples Nacional, penalizadas com o aumento deste imposto.
A alta de tributos vai de 5% até 11%, dependendo do estado de destino da venda,
valor que deve ser pago no ato da nota fiscal, levando à necessidade de mais capital
de giro.
Desde o ano passado, a pesquisa mensal feita pelo Simpi, com o panorama da micro
e pequena indústria, aponta que a falta de capital de giro é um dos principais
problemas dos empresários.
Segundo dados do indicador de dezembro, mais da metade dos empresários (56%)
afirmaram que o capital foi muito pouco ou insuficiente. Cerca de 19% deles usaram
o cheque especial para obter recursos, mesmo com juros altos.
Outros 17% conseguiram crédito para pessoa jurídica, sendo que 7% recorreram a
empréstimos pessoais. Em um momento tão difícil, deveriam ser implementadas
medidas de incentivo aos pequenos, ajudando-os a superar os obstáculos para, no
futuro, construir um Brasil melhor.
Joseph Couri, Presidente do Simpi-SP e da Assimpi.
Minério de ferro sobe à máxima de 3 meses na China
17/02/2016 – Fonte: Contábeis.com
Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China subiram nesta terça-feira
(16), atingindo os maiores níveis desde meados de novembro, com compradores em
busca de carregamentos após uma nova onda de otimismo com a demanda.
Há conversas no mercado de que algumas siderúrgicas da cidade de Tangshan, uma
das maiores produtoras de aço da China, estão planejando retomar a produção, disse
um operador de minério de ferro de Xangai. Ele acrescentou, no entanto, que a
perspectiva altista pode ser de curta duração.
"Eu realmente duvido que eles terão forte demanda para produtos de aço", afirmou o
operador, citando uma desaceleração na economia chinesa. Dados mostraram na
segunda-feira que as exportações e importações da China caíram em janeiro em ritmo
bem mais forte que o esperado.
O minério de ferro com entrega imediata no porto de Tianjin subiu 1,1% nesta terçafeira a US$ 46,10 por tonelada, maior patamar desde 16 de novembro, segundo dados
do The Steel Index.

CNI e governo federal assinam acordo para atrair investimentos estrangeiros
17/02/2016 – Fonte: CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade,
e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro
Neto, assinaram, nesta terça-feira (16), em Brasília, Acordo de Cooperação Técnica
para consolidar o trabalho conjunto entre os setores privado e público na atração de
investimentos estrangeiros.
A partir desse acordo, os Centros Internacionais de Negócios (que compõem a Rede
CIN), coordenados pela CNI, e Rede Nacional de Informações sobre Investimentos
(RENAI), formada pelas secretariais estaduais de indústria e coordenada pelo MDIC,
vão desenvolver uma estratégia para impulsionar setores da economia com potencial
para receber investimento estrangeiro direto (IED).
Para a CNI, setores como indústria da construção, indústria extrativa e o setor de
alimentos e bebidas são prioritários para atração de IED no desenvolvimento da sua
cadeia produtiva.
“Se tem alguma coisa que pode ajudar o país, é o comércio exterior. E a CNI tem
trabalhado para facilitar os investimentos estrangeiros no Brasil e os brasileiros lá fora.
Esse acordo é mais uma ferramenta que poderemos utilizar para o desenvolvimento
da indústria brasileira”, diz o presidente da CNI. Para o ministro Armando Monteiro, a
integração entre o setor público e o privado vai ampliar o intercâmbio de informações
e a articulação de ações de facilitação de investimentos.
REDE CIN – Em 2012, a CNI desenvolveu um projeto com a Rede CIN, chamado Brazil
for Business.
O projeto ampliou a oferta de serviços que os Centros Internacionais de Negócios das
Federações Estaduais de Indústria e do Distrito Federal possuem para apoiar e atrair
investidores estrangeiros que tenham interesse nos estados brasileiros.
O Brazil for Business está ativo em dez federações com mais de 300 projetos de
investimentos sendo prospectados.
Os estados atendidos são: Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

