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Primeira do país a aderir ao PPE, Grammer quer prorrogar programa
01/03/2016 - Fonte: G1

Primeira empresa do país a aderir ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), a
fabricante de bancos Grammer, em Atibaia (SP), negocia a renovação por mais seis
meses do programa do governo federal que reduz salários e jornada em troca de
estabilidade no emprego.
A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista. O primeiro pacote
da medida, que atingiu cerca de 500 trabalhadores, termina nesta segunda-feira (29).
Pelo acordo, os funcionários têm dois meses de estabilidade no emprego com o fim do
período do PPE.
Segundo o sindicato, a empresa negocia a extensão do programa apenas para os
trabalhadores do setor administrativo. Para ter o pedido de continuidade aprovado
pelo governo federal, a empresa deve comprovar dificuldades financeiras.
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) confirmou que a empresa sinalizou a
intenção de estender o programa e que está em processo de negociação com os
funcionários. A Grammer foi procurada pela reportagem do G1, mas não retornou até
a publicação desta reportagem.
Instabilidade
A Grammer aderiu ao PPE em 28 de agosto de 2015. A adesão foi uma tentativa de
evitar demissões frente à crise no setor automotivo, do qual é fornecedora. À época,
a empresa já adotava outras medidas como banco de horas, e já havia demitido 180
funcionários.
Como a prorrogação não incluiria os trabalhadores da produção, segundo o sindicato,
há o temor de novas demissões, já que a estabilidade de emprego garantida pelo
programa termina em abril.
Avaliação
O sindicato avalia que o programa foi positivo no momento da adesão e que foi
aprovado na esperança de melhoria no setor. No entanto, não houve mudança de
cenário. De acordo com o balanço da Associação Nacional de Fabricantes de
Automotores (Anfavea), a produção de veículos caiu 22,8% em 2015.
“Nós vínhamos de redução de jornada e demissão [antes do PPE]. Aderimos ao
programa na esperança de um 2016 melhor, mas não é o que vemos.
“Estamos tentando negociar, mas o trabalhador também não pode se manter com
salário reduzido por muito mais tempo”, disse Valter Jesus Brajão, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista.

GM pretende cortar 1,5 mil funcionários no ABC paulista
01/03/2016 - Fonte: G1

A General Motors pretende demitir 1,5 mil trabalhadores da fábrica de São Caetano
do Sul, no ABC paulista, informou o Sindicato dos Metalúrgicos local. Eles estão em
lay-off (suspensão dos contratos de trabalho) e deveriam retornar à fábrica na próxima
semana.
Ao todo, há 2.250 trabalhadores no lay-off, mas entre 300 e 400 devem retornar à
fábrica e o restante, segundo o vice-presidente do sindicato, Francisco Nunes, é de
pessoas com estabilidade por serem portadoras de doenças profissionais.
Fábrica da GM em São Caetano emprega 9,8 mil trabalhadores, segundo sindicato
Nunes informou que nesta terça-feira, 1º, às 9h, haverá reunião com dirigentes da
empresa para tentar encontrar uma alternativa às demissões.
Uma das propostas da entidade é a prorrogação do lay-off, medida já adotada
anteriormente.
Segundo ele, a fábrica emprega atualmente 9,8 mil trabalhadores. A GM alegou em
reunião com os sindicalistas que não há sinais de recuperação do mercado, por isso
não tem como absorver esses operários na linha de produção, que opera com
ociosidade.
"Se a empresa insistir em demitir, vamos parar a fábrica por tempo indeterminado",
avisou Nunes. A empresa não comentou o assunto.
No ano passado, a indústria automobilística demitiu 14,7 mil trabalhadores. Em janeiro
deste ano, já ocorreram mais 400 dispensas. O setor emprega atualmente 129,4 mil
pessoas, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea).
Contração da indústria piora em fevereiro e afeta com força nível de emprego,
mostra PMI
01/03/2016 - Fonte: R7
As condições da indústria brasileira voltaram a se deteriorar com força em fevereiro,
atingindo em cheio o emprego no setor devido à redução da produção por causa da
demanda mais fraca em um ambiente de recessão econômica, de acordo com o Índice
de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgado nesta terça-feira.
Depois de reduzir ligeiramente o ritmo de contração no início do ano, o PMI da indústria
brasileira caiu a 44,5 em fevereiro, contra 47,4 em janeiro, atingindo o nível mais
fraco em três meses, informou o Markit.
Assim, o índice se aprofunda ainda mais abaixo da marca de 50 que separa
crescimento de contração, onde já está há 13 meses seguidos.

"Os problemas econômicos do Brasil continuam a pesar sobre o setor industrial...
Olhando à frente, os entraves fiscais devem apertar ainda mais e o PIB vai recuar de
novo em 2016", disse a economista do Markit Pollyanna De Lima.
Com a demanda em queda, o volume de novos pedidos que a indústria recebeu em
fevereiro caiu para o nível mais fraco desde novembro, e com isso a produção foi mais
uma vez reduzida em todos os três subsetores monitorados.
A valorização do dólar em relação ao real chegou a ajudar na quantidade de pedidos
do exterior, que melhorou pelo terceiro mês consecutivo, mas ainda assim o aumento
foi por um ritmo modesto.
Diante desse cenário, a indústria buscou reduzir custos em fevereiro cortando pelo
12º mês o número de funcionários, dessa vez pelo segundo ritmo mais forte desde
abril de 2009.
No que se refere aos custos, o enfraquecimento do real levou ao aumento dos preços
dos insumos no mês passado para um recorde de 88 meses, levando os preços
cobrados ao nível mais alto na história das séries.
Em 2015, a produção industrial brasileira teve o seu pior desempenho histórico com
recuo de 8,3 por cento, e continuará a enfrentar dificuldades para se recuperar em
2016 diante da confiança estremecida.
Multinacional alemã instala filial no Paraná
01/03/2016 - Fonte: Agência FIEP

O presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo, participou na última sexta-feira
(26), em São José dos Pinhais, da inauguração da filial paranaense da Jungheinrich. A
unidade da multinacional alemã atenderá indústrias do Paraná e Santa Catarina com
o fornecimento de equipamentos de intralogística, especialmente empilhadeiras, além
da prestação de serviços nessa área. A Jungheinrich é uma das três maiores
fabricantes mundiais desse tipo de equipamentos.
Campagnolo desejou sucesso à empresa e a parabenizou por apostar na expansão de
seus negócios mesmo em um momento de crise no país. “Gostaríamos de não estar
vivendo esta crise e que a empresa pudesse crescer ainda mais. Mas precisamos fazer
um movimento, começando em nossas empresas, para mudar os rumos do país com
uma participação mais intensa de toda a sociedade na vida política do país”, afirmou.
Além disso, Campagnolo colocou o Sistema Fiep à disposição para auxiliar as
indústrias que queiram aprimorar seus processos logísticos internos. Por meio do
Senai, a entidade forma profissionais dessa área no curso técnico em Logística e
também qualifica operadores de empilhadeiras.
O diretor-geral da Jungheinrich Brasil, Vigold Georg, disse que, apesar da crise, a
empresa acredita que tem possibilidades de expandir seus negócios na região Sul do
país com a instalação da filial paranaense.

“Nossos clientes também podem ver na empresa um parceiro para otimizar seus
custos logísticos, já que não vendemos somente máquinas, mas também ideias e
soluções de acordo com as necessidades dos clientes”, declarou. “Com isso, podemos
contribuir para que a indústria do Paraná se torne mais competitiva”, concluiu.
Copel aguarda para breve decisão judicial que pode evitar custo maior em
Colíder
01/03/2016 - Fonte: R7
A estatal paranaense Copel , uma das maiores geradoras de eletricidade do Brasil,
espera ter logo uma definição da Justiça sobre uma liminar que a obriga a retirar toda
a vegetação da área que receberá o reservatório da hidrelétrica de Colíder, em Mato
Grosso, o que elevaria custos e prazo de implementação da usina.
A limpeza do reservatório de Colíder, que deveria ter iniciado operação em 2015 e
atualmente tem geração projetada para 2017, custaria cerca de 150 milhões de reais,
pouco mais de 6 por cento do orçamento estimado do empreendimento, próximo de
1,6 bilhão de reais, disse à Reuters o presidente da unidade de geração e transmissão
da Copel, Sergio Lamy.
Ao mesmo tempo, acrescentou Lamy, a Copel buscou a Justiça para evitar pagar
multas pelo descumprimento do cronograma.
A empresa, também uma das maiores em transmissão no Brasil, alega que foi
prejudicada por greves, questões ambientais e até mesmo descobertas arqueológicas
no entorno da usina que atrasaram os trabalhos de construção.
"Hoje, tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ) um pedido da Copel de suspensão
dos efeitos dessa liminar (que obriga a limpeza total). O problema não é aumentar o
custo, é aumentar por algo desnecessário e que compromete ainda mais o cronograma
do empreendimento", disse Lamy.
Segundo ele, a Copel havia feito estudos técnicos que indicavam a necessidade de
supressão de apenas 50 por cento da vegetação na área do lago de Colíder, mas a
pedido do órgão ambiental essa proporção subiu para 70 por cento.
"Estamos aguardando uma decisão. Está prestes a sair. (Se a liminar não cair) nossa
vida vai complicar, porque aí tenho que fazer um novo trabalho no reservatório que
não estava previsto", disse.
Licitada em 2010, Colíder deveria ter iniciado a produção em janeiro do ano passado,
pelo cronograma original.
A Copel apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) um pedido de
excludente de responsabilidade, para não ser multada pelo atraso já verificado.
"Nós apresentamos o pedido há dois anos e até agora a Aneel não se pronunciou...
fizemos o pedido (de liminar) para não sermos onerados enquanto o processo
administrativo não for julgado", explicou Lamy.
IMPACTO PESADO
Segundo ele, a Copel sofreu um impacto pesado no ano passado, quando precisou
comprar energia no mercado de curto prazo para entregar às distribuidoras que
haviam contratado a produção de Colíder. O revés ainda aconteceu em um momento
em que o preço spot estava elevado, devido aos riscos de racionamento.

"Ficamos obrigados a honrar os contratos de energia aos preços absurdos do ano
passado. Isso estava onerando muito a empresa... com certeza, isso está afetando o
retorno (do empreendimento)", disse, sem citar números.
Ele afirmou que a Copel trabalha com a expectativa de iniciar a geração "no começo
de 2017", mas não quis avaliar eventual impacto no cronograma em caso de ser
necessária a limpeza do reservatório.
SEM INTERESSE EM ABENGOA
O presidente da Copel G&T disse à Reuters que a companhia não tem interesse em
avaliar ativos de transmissão da espanhola Abengoa, que paralisou as obras no Brasil
após dificuldades financeiras de sua matriz e agora busca compradores ou sócios para
os projetos.
"Não conversamos e nem avaliamos essa possibilidade. Nesse momento, não... essas
linhas não estariam no nosso radar, no planejamento estratégico da Copel", afirmou
Lamy.
O executivo, por outro lado, destacou os bons resultados da parceria da empresa com
os chineses da State Grid [STGRD.UL] no segmento de transmissão.
"A parceria é muito boa. Até estamos estudando a possibilidade de ampliar para outros
projetos", disse ele, sem dar detalhes.
Brilliance avalia erguer fábrica no Paraná
01/03/2016 - Fonte: Automotive Business

O governador do Paraná, Beto Richa, reuniu-se na semana passada no Palácio Iguaçu
com os gerentes regionais para a América Latina da montadora chinesa Brilliance, Loky
Han e Frank Lee. Segundo nota divulgada no site do governo paranaense, os
executivos estariam avaliando a possibilidade de instalar uma fábrica da empresa no
Brasil.
A visita seria resultado da missão comercial liderada por Beto Richa à China em
outubro do ano passado, quando buscava novos negócios e parcerias para o Estado.
Na China a Brilliance é parceira da BMW.
A notícia surge no momento em que a JAC Motors troca um projeto de fábrica para
100 mil carros ao ano por uma operação de simples montagem de até 20 mil unidades
anuais.
Outra chinesa, a Chery, começou a produzir automóveis no Brasil em escala comercial
somente no começo de 2015, com atraso de mais de seis meses. E no início de 2016
adiou a a montagem local do segundo modelo, o compacto QQ. A empresa enfrenta
agora mais uma greve em Jacareí.

18 agências do HSBC estão fechadas nesta segunda em Curitiba
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

As agências do HSBC em Curitiba não funcionaram na segunda-feira (29) devido a
uma paralisação dos funcionários que reivindicam o pagamento da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) de 2015. São 18 agências na capital paranaense que
amanheceram de portas fechadas e continuarão ao longo do dia. Há possibilidade de
a paralisação voltar a acontecer ainda nesta semana.
Segundo o Sindicato dos Bancários de Curitiba, o banco informou aos funcionários, na
terça-feira passada (23), que não fará o pagamento da PLR e nem do Programa Próprio
de Remuneração (PPR Administrativo). A informação foi divulgada através de um
informativo interno e informa que a decisão é baseada nos resultados obtidos pelo
grupo no Brasil.
O sindicato, porém, contesta a justificativa apresentada pelo banco. Segundo a
instituição que representa os trabalhadores, o banco não apresentou o balanço da filial
no Brasil e, por isso, não pode afirmar que o PLR deixará de ser pago por causa dos
resultados obtidos. Os pagamentos deveriam ser realizados em 1.º de março.
Na quarta-feira passada (24), os bancários já tinham realizado uma paralisação nos
Centros Administrativos do HSBC em Curitiba pelo mesmo motivo. A paralisação desta
segunda-feira é nacional e atinge somente as agências – os Centros Administrativos
estão funcionando normalmente nesta segunda-feira. Novas paralisações podem
acontecer ao longo da semana, caso a administração do banco não negocie com o
sindicato.
Confira as 18 agências do HSBC fechadas na segunda-feira (29):
Comendador Araújo, Palácio Avenida, Mercês, Bacacheri, Novo Mundo, Alto da XV,
Parolin, João Negrão, Centro Cívico, Juvevê, Vila Hauer, Seminário, Água Verde, Cristo
Rei, Salgado Filho, Champagnat, Passarela, Hugo Lange.
Votorantim encolhe para focar em negócios-chave
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
O grupo Votorantim, da família Ermírio de Moraes, que atua em diversos setores da
economia – de cimento e siderurgia à produção de suco de laranja – está revendo seu
portfólio de negócios. O conglomerado, que fatura R$ 30,5 bilhões (dados anualizados
até setembro), deverá concentrar seus investimentos em áreas consideradas
prioritárias.
“Esse movimento no grupo já ocorre há um bom tempo e foi intensificado, sobretudo,
durante a crise financeira de 2008, em função das perdas com derivativos (que
afetaram, sobretudo, os negócios de celulose e o banco). O objetivo do grupo é
permanecer em áreas nos quais é líder e em setores relevantes.
Ele deve sair, aos poucos, de negócios que não tenham sustentação no longo prazo
(Citrosuco, Fibria e Banco Votorantim)”, afirmou uma fonte com conhecimento no
assunto.

Apesar de o setor de cimento estar em uma má fase, com queda da demanda no
Brasil, essa divisão continua como uma das principais apostas do grupo. A companhia
é a maior do país nesse mercado e o cimento responde hoje por 43% da Votorantim
Industrial. Há três anos, a família tentou abrir o capital dessa divisão, mas voltou atrás
por conta das condições adversas do mercado.
Na outra ponta, a Citrosuco - produtora de suco de laranja na qual o conglomerado
possui 50% - é um dos negócios que podem ser revistos. Fontes próximas à companhia
afirmam que o horizonte de consumo global de suco de laranja é de declínio e não faz
sentido fazer fortes apostas nesse setor.
Em celulose, o grupo chegou a ser sondado para vender sua participação, mas a pressa
de vender a Fibria diminuiu por conta da alta do dólar, o que elevou as exportações
da commodity, afirmou uma fonte.
No ano passado, segundo fontes, a fatia de 29,42% da Votorantim na Fibria (fusão
entre Aracruz e VCP) foi alvo de cobiça de seus principais concorrentes - Eldorado (da
J&F) e Suzano.
O BNDES, que é importante sócio da Fibria, aproveitou a valorização das ações da
companhia para reduzir sua fatia no grupo ao longo de 2015. Procurada, a Votorantim
diz que não tem interesse de se vender a Fibria e que essas “notícias são
especulativas”.
Encolhimento
Entre 2008 e 2011, a Votorantim teve de vender alguns ativos para fazer caixa. Entre
eles, sua fatia na Usiminas, vendida para o grupo Techint; a participação na CPFL,
arrematada pela Camargo Corrêa; e a CanaVialis, que parou mãos da Monsanto.
“Grandes grupos brasileiros, como Votorantim, Camargo Corrêa e Odebrecht,
diversificaram seus negócios nos últimos anos. Muitos aproveitaram o movimento de
privatização na década de 1990 para entrar em infraestrutura e energia. Alguns
encolheram com as crises no início dos anos 2000 e em 2008 e, agora com a
turbulência atual, seja por conta da Operação Lava Jato ou problemas de financeiros,
têm de vender ativos para fazer caixa”, diz Sérgio Lazzarini, do Insper.
No caso do Votorantim, no entanto, fontes ressaltam que, apesar da crise no país,
diferentemente de outros, o grupo não enfrenta pressão para fazer caixa e tem
recursos para atravessar esse momento. “Não há dívida de curto prazo e os bonds
(títulos da dívida) são de 30 anos”, afirmou uma fonte de mercado.
Fundado em 1918, como uma fábrica de tecidos, o Votorantim - que se diversificou
nas últimas décadas e intensificou seu processo de internacionalização nos anos 2000
- diz que “frequentemente avalia seus investimentos atuais e futuros” e que todos
seus negócios são “core” e não estão à venda.
Gerdau adia balanço de 1º para 15 de março para analisar autos da Zelotes
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A Gerdau adiou a divulgação do balanço de 2015 para 15 de março, antes previsto
para a terça-feira, 1º de março.
“A postergação é importante para que a companhia analise os autos que envolveram
a Gerdau, na recente fase da Operação Zelotes”, afirma o vice-presidente executivo e
Diretor de Relações com Investidores, Harley Lorentz Scardoelli, em fato relevante
divulgado nesta segunda-feira (29).

Na última quinta-feira (25), a Polícia Federal esteve nas dependências da empresa em
ação relacionada à Operação Zelotes, que investiga supostas compras de decisões no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão ligado ao Ministério da
Fazenda que julga recursos de multas de grandes contribuintes aplicadas pela Receita
Federal.
Em nota de esclarecimentos no mesmo dia, a siderúrgica afirmou que possui processos
em tramitação no Carf e que as informações referentes a eles têm divulgação nas
notas explicativas das demonstrações financeiras da empresa.
“Nenhuma importância foi paga ou repassada aos escritórios externos do caso
específico e os contratos foram rescindidos quando os nome dos prestadores de serviço
investigados foram veiculados na imprensa por suspeitas de ações ilícitas”, disse a
empresa na ocasião.
Após oito altas, analistas reduzem previsão para inflação
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Depois de oito altas seguidas, o levantamento feito semanalmente pelo Banco Central
(BC) com analistas do mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para 2016. A
taxa passou de 7,62% para 7,57%.
A projeção, no entanto, ainda está muito longe da meta do governo, que é de 4,5%,
com com variação de dois pontos para cima ou para baixo. Para 2017, pela terceira
vez consecutiva, a expectativa para o IPCA ficou em 6%.
Já a perspectiva para o desempenho da economia este ano caiu pela quinta vez: de 3,40% para -3,45%. Para o ano que vem, os analistas mantêm a aposta de que o PIB
terá leve alta de 0,50%.
Apesar da trégua para a inflação prevista pelo mercado, o resultado ainda é muito alto
e indica que o país fechará o ano pela segunda vez seguida acima da meta do Banco
Central (BC). Para 2017, a projeção está exatamente no teto da meta, que é de 6%,
já que variação aceita será de 1,5 ponto para cima ou para baixo.
Quanto à atividade econômica, o relatório Focus piorou a expectativa para este ano,
intensificando a previsão de queda em 0,05 ponto percentual. O resultado pode ser
pior até mesmo que o do ano passado. O resultado oficial do PIB de 2015 será
divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Para o ano que vem, os analistas mantêm a
expectativa de que a economia volte ao azul, mas ainda de forma modesta.
O Focus manteve pela quarta vez seguida a previsão de que a taxa básica de juros, a
Selic, feche este ano no atual patamar, de 14,25% ao ano. A reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom) do BC ocorre nesta semana e o resultado será anunciado
na quarta-feira. O Bradesco acredita que a taxa será mantida.
No último encontro do Copom, a justificativa para a manutenção da Selic foi a
preocupação com o crescimento da economia global. Para o ano que vem, os analistas
reduziram a perspectiva para a Selic de 12,63% para 12,50%. Foi o segundo corte
seguido na previsão dos juros.
Já a projeção para o dólar registrou uma leve queda, passando de R$ 4,36 para R$
4,35. Foi a segunda redução consecutiva para o câmbio deste ano. Em 2017, os
analistas acreditam que a moeda americana ficará em R$ 4,40. É a quinta pesquisa
seguida em que este valor é mantido.

Crise prolonga busca por trabalho e leva profissionais a mudar rumo da
carreira
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O aumento na taxa de desemprego no ano passado complicou a vida de quem está
tentando voltar ao mercado. Dados do Ministério do Trabalho e do IBGE mostram que
1,54 milhão de vagas formais foram fechadas em 2015, o que fez com que o número
de pessoas em busca de uma recolocação crescesse 41,5% em um ano. Com isso, a
espera por uma nova oportunidade também aumentou.
Entre os desempregados, o porcentual dos que estão procurando uma vaga há mais
de sete meses e há menos de um ano saltou de 7,3% em janeiro de 2015 para 12%
em janeiro de 2016, segundo o IBGE. No mesmo intervalo, cresceu de 16,5% para
21% o grupo dos que estão há pelo menos um ano em busca de trabalho – o maior
índice, para o primeiro mês do ano, desde 2008.
Por causa dessas dificuldades, muita gente está dando novos rumos à carreira e
investindo em áreas com mais oportunidades. Foi o que aconteceu com Allan Valin,
que deixou a vida de redator para se tornar revisor em uma agência de publicidade.
Formado em Letras, ele conseguiu se reposicionar em menos de um mês. “Redação e
revisão são dois lados de uma mesma moeda, mas a mudança me levou, de certa
forma, de volta à minha área. E ainda estou ganhando mais”, conta.
Essa mudança também exige preparação e alguns cursos podem ajudar a se adequar
na nova tarefa. É importante, segundo especialistas, que os novos estudos se
encaixem nas qualificações já adquiridas no mercado de trabalho.
“O cuidado é para não desperdiçar a experiência que você já tem. É preciso saber
para onde virar sua carreira”, diz André Caldeira, consultor da Propósito Capital
Humano.
Tempo
Também é importante avaliar o tempo e os recursos que podem ser investidos na nova
capacitação. Em muitos casos, cursos curtos podem ter efeito mais imediato.
“Um curso técnico ou de extensão pode ser mais vantajoso do que uma pósgraduação, pois oferece ferramentas que vão ser úteis no mercado”, avalia a
professora da Escola de Negócios da PUCPR Daniella Forster. Para ela, o importante é
que a pessoa saiba o que está sendo procurado em um profissional.
Optar por cursos mais longos, por outro lado, traz a vantagem de um aprofundamento
maior no conhecimento e uma titulação que pode ser uma vantagem na busca por
emprego em algumas áreas – como um MBA para quem atua em setores
administrativos.

Contatos
A coordenadora de Pós-Graduação da FAE, Maria Alice Pereira, lembra que é preciso
levar em conta também o networking , ou seja, a formação de uma boa rede de
contatos. “Uma pós permite que você conheça mais pessoas e isso abre toda a network
de que você precisa neste momento”, explica.
Esses relacionamentos podem facilitar a contratação, aponta Marcus Marques, da IBC
Coaching. “Quando você chega a uma empresa sendo indicado por alguém, as chances
são muito maiores. É uma vantagem competitiva para aquela vaga que faz toda a
diferença”, diz. “O interessado preciso procurar essas pessoas-chave e mostrar que
está aberto a novas oportunidades.”
Internet facilita procura por oportunidades
A internet se tornou grande aliada de quem quer se mostrar disponível no mercado.
Além de facilitar contatos, a rede pode agilizar a busca por uma nova vaga.
“Muita gente ainda prefere entregar currículos pessoalmente, mas o recomendado é
que ela faça isso digitalmente, seja por e-mail ou se cadastrando em plataformas
dedicadas a isso”, explica a gestora de novos negócios da Operativa RH, Silvia Rocha.
“Além de gastar em um momento em que não pode, a pessoa vai desperdiçar um
tempo que poderia ser usado para se qualificar.”
O LinkedIn desponta como uma das ferramentas mais úteis nessa busca por
oportunidades. O consultor de RH André Caldeira explica que a rede é cada vez mais
usada por empresas na hora de procurar candidatos. Por isso, é fundamental que o
perfil esteja atualizado e bem elaborado.
Segundo Caldeira, é preciso fazer com que o seu currículo se destaque dos demais.
Além de mostrar suas experiências, a página precisa ser abastecida com postagens,
compartilhamentos e interações que mostrem que você está realmente interessado na
empresa e no mercado onde ela está inserida.
Até onde a tecnologia pode nos levar?
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Imagine-se acordando de manhã ao ouvir o toque do celular. Não é preciso silenciar o
aparelho no criado-mudo ao lado da cama, já que ele está diretamente sobre a pele
de seu braço.
Horas depois, seu carro o leva até o trabalho enquanto você lê um livro, sem nem
colocar os olhos na estrada. Já na empresa, você participa de uma reunião do conselho
diretor – entre os executivos do alto escalão, está um programa de computador,
responsável por tomar decisões estratégicas em prol da companhia.
INFOGRÁFICO: Conheça as inovações que têm grande chance de virar realidade até
2025.
Acredite: cenas como estas estão mais próximas de se tornarem realidade do que você
pensa. Na visão de mais de 800 especialistas consultados pelo Fórum Econômico
Mundial, veículos autônomos, dispositivos implantáveis e inteligências artificiais
complexas devem deixar de estampar os filmes de ficção científica para se tornarem
rotineiros nos próximos dez anos, marcando o ápice da chamada revolução digital já
em curso.
As previsões são foco de um estudo divulgado em novembro do ano passado e se
somam a um longo artigo escrito no mês seguinte pelo fundador e presidente do
Fórum, Klaus Schwab, em que ele chama a fusão entre essas diferentes tecnologias
de quarta revolução industrial – o que representaria um passo adiante em relação aos

momentos históricos anteriores que marcaram a introdução de inovações como a
máquina a vapor, a eletricidade e a eletrônica.
Caminho sem volta
O uso do termo não é novo – muito se fala, por exemplo, na indústria 4.0, com linhas
de produção autônomas e integradas por robôs –, mas serviu para esquentar as
discussões sobre o real impacto na economia e na vida dos “cidadãos comuns” que as
tecnologias vindouras trarão ao longo da próxima década.
Em grande parte, especialistas e companhias do setor concordam que a consolidação
dessas inovações, que incluem ainda impressão 3D, nano e biotecnologia, internet das
coisas e moedas digitais, é um caminho sem volta.
A dúvida é se elas serão de fato tão disruptivas como a energia elétrica e o carro foram
ao longo dos séculos 19 e 20.
Nesse sentido, o fato de ninguém poder recorrer ainda a uma máquina do tempo para
dar uma espiada logo à frente traz visões bastante conflitantes sobre o futuro que bate
à porta. O presidente do Fórum Econômico defende que a quarta revolução industrial
trará uma “transformação sem precedentes na história da humanidade” e tem
potencial para alavancar o crescimento global.
Por outro lado, economistas como Robert Gordon, professor da Universidade de
Princeton (EUA) e um dos mais influentes estudiosos do tema, rechaçam a visão
apaixonada de Schwab e destacam que as mudanças trazidas pelas revoluções
industrias anteriores não serão equiparadas por robôs ou smartphones
superpoderosos.
Em seu livro recém-lançado lá fora, The Rise and Fall of American Growth (A Ascensão
e Queda do Crescimento Americano, em tradução livre), Gordon chega a cunhar o
termo “tecno-otimistas” para se referir aos que defendem a tese de que estamos
prestes a passar por uma evolução radical na qualidade de vida.
“O progresso depois de 1970 continuou, mas focado principalmente no
entretenimento, comunicação e tecnologia da informação, áreas em que esse
progresso não chegou com o mesmo impacto súbito trazido pelas grandes invenções”,
escreve. Em outras palavras: mesmo que você ache seu iPhone super descolado, ele
nunca será tão inovador quanto a geladeira, o ar-condicionado ou a rede de esgoto de
sua casa.
Revolução ou evolução?
O debate em torno da utilização do termo “quarta revolução industrial” não é
meramente semântico. Especialistas e entidades se desdobram para antecipar os
efeitos da consolidação das novas tecnologias junto às cadeias produtivas, relações de
consumo e mercado de trabalho.
O próprio Fórum Econômico Mundial calculou neste ano que a nova revolução vai
eliminar, até 2020,7,2 milhões de vagas em 15 países, enquanto outros 2 milhões de
postos serão criados para atender às novas frentes de negócios.
Exemplos práticos dessa transição já podem ser vistos. O fortalecimento da economia
compartilhada, que tem no Uber e Airbnb seus principais expoentes, é uma das
grandes apostas para a próxima década e seguirá desafiando o poder público e
categorias “tradicionais” de trabalho – os taxistas que o digam.
Grandes montadoras e empresas de tecnologia, como Ford, BMW e Google, já estão
colocando nas ruas carros autônomos para testes. Mesmo envoltos em desconfiança,
os bitcoins já movimentam cerca de US$ 20 bilhões no mundo. Ao fim,
independentemente do nome, a transformação tecnológica já começou.

“Não diria que é uma revolução como a que contou com a máquina a vapor, que deu
outra escala para o desenvolvimento da indústria e mudou relações econômicas. É
muito mais uma evolução, que vai multiplicar as maneiras como se resolvem
necessidades dentro das empresas e das casas”, avalia o professor da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e porta-voz da IEEE Raul Colcher.
“E em poucos anos, três ou quatro, muitas dessas tecnologias já estarão em pleno
funcionamento. Estamos mais perto dessa realidade do que a maioria das pessoas se
dá conta”, completa.
Velocidade surpreende
Para parte dos especialistas e alguns “tecno-otimistas” como o fundador do Fórum
Econômico Mundial, Klaus Schwab, a velocidade com que essas inovações estão
surgindo e sendo assimiladas por consumidores e corporações é o principal diferencial
em relação às revoluções industriais anteriores.
A expressão de espanto de crianças a serem apresentadas a máquinas de escrever e
telefones com fio dá uma boa noção dessa mudança recente e apressada.
“Tivemos no passado mudanças mais disruptivas do que as que estão surgindo agora,
mas não dá para desprezar os avanços que as novas tecnologias estão trazendo. Essas
inovações são rapidamente absorvidas por uma parcela bastante significativa da
população e estão alterando a vida dessas pessoas também de forma muita rápida”,
afirma a Ph.D. em Economia e professora do Insper Regina Madalozzo, especialista
em economia do gênero.
O FUTURO BATE À PORTA
Por meio de uma pesquisa feita com mais de 800 especialistas, o Fórum Econômico
Mundial apontou quais são as principais inovações que devem se consolidar entre o
setor produtivo e os consumidores nos próximos anos, afetando não só a economia,
mas o comportamento das pessoas. A maioria das tecnologias já existe, mas deve se
tornar mais acessível e viável nos respectivos anos.
“CPMF vai contribuir para nossa pobreza”, diz Ozires Silva
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

“O governo não cria riqueza, quem cria riqueza é o cidadão.” Conhecido pelo seu
espírito empreendedor e visionário, a frase de Ozires Silva resume bem a sua linha de
raciocínio. Para o ex-ministro e fundador da Embraer, o governo criou uma série de
regulamentações que impedem a formação de um ambiente favorável aos negócios.
Na visão do empresário, somente com investimento em inovação e educação será
possível superar as barreiras impostas pelo Estado para conseguir tornar as empresas
brasileiras competitivas globalmente. Em entrevista à Gazeta do Povo, Ozires Silva
analisou o mercado em tempos de crise. Confira os principais trechos da conversa:
Como o senhor avalia a atual crise econômica brasileira?
Eu diria que nós, brasileiros, não estamos em crise. Quem está em crise é o governo.
O governo é que está nos impondo uma crise. Quando um governo não paga uma
conta, ele manda para o cidadão e é mais ou menos isso o que está acontecendo.

Evidentemente, há problemas como a desvalorização do real e a taxa de desemprego
que está subindo um pouco, mas nada de dramático. A crise é um problema que o
próprio governo causou.
O governo vai resolver o seu problema pessoal ou vai distribuir para nós, brasileiros?
Agora mesmo, ele está tentando recriar a CPMF.
A CPMF vai contribuir para nossa pobreza porque ela vai tirar dinheiro da população.
Toda vez que o governo enfia a mão no nosso bolso, ele está gerando pobreza. O
governo não cria riqueza, quem cria riqueza é o cidadão.
No curto prazo, será possível sair dessa crise?
Depende exclusivamente do governo. Agora, o governo está tentando obter recursos
extras. Cabe a nós, cidadãos, dizer: “você, governo, não tem o direito de desandar
com as suas contas e deixar para nós pagarmos isso”.
Mas eu não sinto que a população brasileira seja suficientemente educada,
infelizmente, para levar isso em consideração.
O senhor liderou a privatização da Embraer. Em sua opinião, a privatização é
um caminho para o aumento da competitividade?
O governo não produz receita, o governo gasta o dinheiro do contribuinte. Quem
promove o desenvolvimento do país é a população. Sem dúvida nenhuma, o que
estiver na mão da população é o que vai apresentar rentabilidade.
Temos que preparar cada cidadão para vencer e, para isso, o governo não pode criar
obstáculos que impeçam o cidadão de exercer sua liberdade de criação. Nós temos um
mercado comprador global, mas não vemos produtos brasileiros lá fora. Está aí um
caminho que nós temos que percorrer para gerar progresso.
Como as empresas brasileiras podem buscar a internacionalização?
Isso é inteiramente livre hoje. Nós estamos vendendo avião para o mundo inteiro e
não há ninguém dizendo que não quer os nossos aviões. Não há restrições para os
nossos produtos. O que precisa ter do nosso lado é competência, com uma base
produtora eficiente para produzir produtos de boa qualidade e com preços
competitivos.
Até mesmo pequenas empresas têm capacidade para entrar no mercado
global?
Sem dúvida. Se você olhar as empresas estrangeiras vendendo produtos no Brasil, a
maioria é pequena. Nós temos um bom mercado consumidor, pois o brasileiro tem
uma tendência a comprar coisas, não é um povo de poupança.
Nós temos características que interessam muito ao mercado mundial e damos
liberdade ao cidadão para comprar o que quer. Eu acho que, ao invés de segurar a
importação, nós devemos procurar ser competitivos.
Aí entra outro aspecto da economia brasileira: nós somos muito fracos em inovação.
Os países que estão exportando produzem inovações e exportam. O Brasil produz
muito poucas inovações por conta dos nossos problemas educacionais.
E como estimular a inovação?
Eliminando as barreiras. A inovação é irmã siamesa da liberdade. Se quando você cria
uma inovação você tem que ir ao governo para que ele autorize, você está perdendo
competitividade.
A liberdade é essencial para o cidadão ter êxito. Existem estudiosos que dizem “quanto
maior o governo, mais pobre a população”.

O senhor acredita que o caminho para o desenvolvimento é investir em polos
tecnológicos, como aconteceu com São José dos Campos (SP), que virou um
polo aeronáutico e aeroespacial?
O que era São José dos Campos antes da criação do ITA [Instituto Tecnológico de
Aeronáutica]?
Era uma cidade morta. Se você olha hoje, São José dos Campos não é uma cidade
morta. Sem dúvida, esse é um caminho para tornar um Estado lucrativo. Hoje, no
Brasil, temos somente sete estados produtores de riquezas e o Paraná é um deles. Os
outros são apenas consumidores.
Um relatório recente do Fórum Econômico Mundial mostra que os avanços
tecnológicos vão eliminar milhões de empregos. Na sua visão, qual será o
impacto da tecnologia no futuro?
A tecnologia é criadora de empregos, ela não é destruidora. Ela muda os empregos
para melhor. Você tem na mão hoje um instrumento muito mais rico de trabalho do
que você tinha antes.
Temos o exemplo do celular. Hoje, existe mais de um telefone para cada brasileiro e
isso gerou uma mobilidade enorme para as pessoas. E eu te pergunto: isso reduziu o
emprego? Pelo contrário. As empresas telefônicas têm um exército de pessoas muito
maior do que antigamente, quando havia pessoas emendando os fios da Telebrás.
A tecnologia dá melhores instrumentos para se trabalhar. O que pode eliminar são os
empregos tradicionais, mas as pessoas migram para outro tipo de atividade correlata.
Quais são os conselhos para quem quer empreender mesmo em um momento
de crise?
Primeiro, tem que superar todas essas dificuldades governamentais que facilitariam
muito a vida caso não existissem. Hoje, se quiser abrir uma empresa de costura, você
tem que entrar nesse mar de restrições, de leis, de impostos, de registros e de
carimbos.
É uma espécie de suicídio o que estão fazendo o tempo inteiro com a possibilidade de
as pessoas criarem dinheiro. Segundo, você tem que competir com o mundo. A
competição não está aqui na esquina de Curitiba, ela está lá em Singapura, por
exemplo.
Se você pegar o exemplo dos nossos aviões, eles são vendidos em Singapura porque
fazemos produtos melhores e conseguimos competir. Hoje a competição é mundial.
Mas, no Brasil, a gente não conhece a palavra desregulamentação. Nós conhecemos é
a regulamentação, e tudo o que você regula, você está tirando a liberdade das pessoas
de vencerem.
Em tempos de crise, trabalhador evita tirar as férias
01/03/2016 - Fonte: Bem Paraná
Mais de 39% dos trabalhadores brasileiros afirmam não ter desfrutado de férias nos
últimos 12 meses. O dado é parte da Pesquisa dos Profissionais Brasileiros, um estudo
anual feito pela Catho, site de emprego líder do país, para traçar um panorama sobre
a contratação, demissão e carreira dos trabalhadores.
A pesquisa, realizada em 2015, indica uma mudança em relação ao ano
patamar atual de funcionários que não tiram férias, em relação ao ano
maior. Os dados apurados pela pesquisa mostram que aumentou em
porcentuais o porcentual de brasileiros que não tiraram férias nos últimos
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De acordo com os dados, 5,6% e 13,6% dos profissionais aproveitaram uma e duas
semanas de férias, respectivamente. A pesquisa também mostra que 15,8% dos
trabalhadores tiraram férias por três semanas.
As informações da Catho ainda mostram que dentre os profissionais que tiraram férias,
a maioria (25,8%) optou por tirar o período completo, ou seja, ficar 30 dias afastado
das atividades laborais.
Especialistas afirmam que o período de férias é importante para que o profissional
descanse e depois possa retomar suas atividades com fôlego renovado.
“Em um período em que as empresas reduzem quadros e exigem mais do funcionário,
no entanto, tornam-se mais comuns os casos em que o profissional decide adiar as
férias”, afirma Murilo Cavellucci, Diretor de Gente e Gestão da Catho.
Pesquisa
A Pesquisa dos Profissionais Brasileiros - Um Panorama sobre a Contratação, Demissão
e Carreira dos Profissionais é uma publicação da Catho, site de empregos líder no
Brasil, desde 1988. Originalmente lançada a cada dois anos, passou a ser anual em
2013.
O levantamento de 2015 contou com 23.011 respondentes de todo o Brasil. Do total
de respondentes, 54,2% estão empregados; sendo que 29,7% são de grandes
empresas (com mais de 500 funcionários).

Curitiba fechou 2015 com R$ 238,5 milhões em investimentos
01/03/2016 - Fonte: Bem Paraná
Apesar da forte desaceleração econômica do Brasil, a Prefeitura de Curitiba fechou
2015 com um nível de investimento de R$ 238,5 milhões. O número reflete
estabilidade no valor investido 2014, que havia sido de R$ 247 milhões.
Os investimentos foram citados nesta segunda-feira (29) pela secretária municipal de
Finanças, Eleonora Fruet, durante audiência pública na Câmara Municipal para
prestação de contas do último quadrimestre fiscal de 2015.
A área de Mobilidade Urbana Integrada liderou os empenhos, com R$ 80,6 milhões.
Exemplo desse investimento é a retomada da obra da Linha Verde, em um trecho de
3,4 quilômetros.
A previsão inicial era que o valor proveniente do Orçamento Geral da União seria
liberado já na primeira fase da obra. No entanto, diante da demora na liberação dos
recursos pelo governo federal, a Prefeitura propôs uma alteração no cronograma de
desembolsos e utiliza recursos próprios, obtidos em financiamento com a Agência
Francesa de Desenvolvimento.
Outros destaques são o Programa Mais Verde, coordenado pela Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, que recebeu investimentos de R$ 68,4 milhões; e o Portal do
Futuro, com R$ 15,4 milhões – 38,7% acima do orçado inicialmente.
Paranaenses apresentam menor nível de endividamento dos últimos 12
meses
01/03/2016 - Fonte: Bem Paraná
Os paranaenses estão menos endividados de acordo com a Pesquisa de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela CNC e divulgada pela
Fecomércio PR. Em fevereiro, 85,5% das famílias possuem algum tipo de dívida, uma
redução de 0,2% com relação a janeiro.
Também houve melhora na condição de pagamento dos débitos, sendo que 24,2%
dos consumidores estão com contas em atraso, ante 25,7% em janeiro, o que
representa redução de 5,8%. Em fevereiro de 2015, 25,1% dos paranaenses estavam
com as contas atrasadas.
Os devedores sem condições de pagar as dívidas também diminuíram e totalizam 9,5%
em fevereiro, ante 11,4% em janeiro e 10,6% no mesmo mês do ano passado.
A recuperação dos níveis de endividamento e inadimplência no Paraná coincide com a
média nacional, que mostrou melhorias, fechando a média de fevereiro com 60,8% de
endividados ante 61,8% em janeiro. Os brasileiros com contas em atraso somam
23,3% e os que não terão condições de saldar as dívidas são 8,6%.
Além da crise político econômica, é bastante comum que as famílias encontrem
maiores dificuldades para honrar seus compromissos financeiros, uma vez que o início
do ano concentra impostos, taxas e gastos extras.
Mas apesar disso, a pesquisa aponta que os consumidores estão priorizando quitar
seus débitos anteriores e evitando se endividar novamente, o que é positivo para o
comércio, pois tal postura favorece a recuperação da capacidade de compra.

Nível de endividamento
Dentre as famílias endividadas no mês de janeiro, 24% têm a percepção de estar
muito endividadas. Tal sensação é mais evidente entre as famílias com renda até dez
salários mínimos, em que 25,2% possuem alto patamar de dívidas, ante 23,6% entre
aquelas com renda superior.
Apesar da melhora, o nível de endividamento do Paraná continua um dos mais altos
do país, com 24% dos paranaenses no limite de dívidas, ante 13,8% da média
nacional. Pelo contrário, a maioria dos brasileiros, 38,9%, afirma não ter dívidas.
Tipos de dívida
O cartão de crédito concentra a maioria das dívidas, com 72%. Houve queda em sua
utilização com relação ao mês passado, quando representava 73% dos débitos.
O financiamento imobiliário e o financiamento de veículos, apesar da maior restrição
dos bancos à concessão crédito, continuam sendo outros dois principais meios de
endividamento, com 10% cada. O crédito pessoal e os carnês aparecem na sequência,
com 3% cada, já o cheque especial e o cheque pré-datado aparecem com 1%,
respectivamente.
Entre os endividados com contas atrasadas, em 49,7% dos casos o atraso é superior
a 90 dias, e arriscam ter seu cadastro de pessoa física (CPF) incluso nos sistemas de
proteção ao crédito. O tempo médio de comprometimento com as dívidas é de 6,8
meses no Estado.
O percentual médio da renda dessas famílias comprometida com dívidas é de 32,2%,
sendo que 20,3% dos consumidores têm mais da metade dos rendimentos já
vinculados a dívidas. Em fevereiro de 2015, 19% das famílias estavam com boa parte
da renda comprometida com o pagamento de dívidas.
Sindicatos perdem vaga no conselho de administração da Petrobras
01/03/2016 - Fonte: Bem Paraná
A engenheira de petróleo Betânia Coutinho venceu o segundo turno das eleições para
a vaga de representantes dos trabalhadores no conselho de administração da
Petrobras. Coutinho é uma candidata independente, sem ligação com os sindicatos de
trabalhadores da empresa.
Ela ficará no lugar do sindicalista Deyvid Bacelar, ligado à Federação Única dos
Petroleiros (FUP), entidade que reúne a maior parte dos sindicatos da categoria.
Bacelar foi eleito no ano passado, substituindo Sílvio Sinedino, da Associação dos
Engenheiros da Petrobras (Aepet). A eleição foi encerrada neste domingo.
Betânia Coutinho teve 13.034 mil votos, contra 9.194 de Bacelar. Em seu blog, Bacelar
reclamou de suposto apoio da direção da empresa à candidatura de sua oponente.
"Quem perde com esse resultado, com certeza, é a categoria petroleira e a sociedade
brasileira em meio a uma conjuntura adversa sem informações suficientes que
municiem a luta", escreveu.
A composição atual do conselho foi eleita em abril de 2015, com a substituição de
representantes do governo por executivos do mercado, em um movimento do Planalto
para tentar recuperar a confiança dos investidores após a descoberta de um esquema
de corrupção na companhia.
Na sexta-feira (25), o conselho prorrogou o mandato do presidente interino, Nelson
Guedes, que assumiu o cargo após a saída do presidente da Vale, Murilo Ferreira, em

setembro do ano passado. Guedes comandará o colegiado até a próxima assembleia
de acionistas da companhia, ainda não agendada.
Recursos para veículos devem recuar 5,4% em 2016, prevê Anef
01/03/2016 - Fonte: Automotive Business

Em sua projeção para 2016, a Anef, associação nacional que representa os bancos de
montadoras, aponta para uma nova queda no volume total de crédito para o
financiamento de veículos, que deve ficar nos R$ 87 bilhões contra os R$ 92 bilhões
registrados no ano passado. Se o resultado se confirmar, representará retração de
5,4%, bem abaixo da queda de 17,3% apurada em 2015.
Segundo a previsão da entidade, o saldo das carteiras para o financiamento do setor
também registrará queda em 2016, embora em proporção menor que a do ano
passado. Os números apontam para um saldo 5,1% menor neste ano, para R$ 173,8
bilhões. Em 2015, o saldo de crédito fechou em R$ 183,2 bilhões, 13,3% abaixo do
resultado do ano anterior.
Em seu relatório, a Anef destaca que o cenário econômico em 2015 impactou
fortemente na concessão de crédito para o setor automotivo. Entre as modalidades de
financiamento, houve redução de 12,7% nas carteiras de CDC, registrando saldo de
R$ 177,2 bilhões no acumulado do ano.
O leasing manteve a pouca expressividade durante 2015, com apenas 2% de
participação, enquanto o consórcio correspondeu a 5% e os pagamentos à vista
somaram 40% das compras realizadas no ano.
A taxa de inadimplência voltou a subir de forma sistemática para o setor de veículos.
Segundo a Anef, o aumento dos atrasos acima de 90 dias nos contratos de pessoa
física foi de 0,8 ponto porcentual, alcançando 6,1% no período.
No caso de pessoa jurídica, o crescimento é ainda mais expressivo, de 1,1 p.p. sobre
2014, representando 4,5% dos contratos. Em referência à inadimplência da carteira
de CDC, foi registrado no período um aumento de 0,2 p.p. para pessoas físicas,
totalizando 4,1%, enquanto o percentual na modalidade jurídica subiu 0,8 p.p.,
chegando aos 4,9%.
Para o segmento de veículos comerciais pesados (caminhões e ônibus) a modalidade
Finame registrou 66% de representatividade, seguido por pagamentos à vista com
16% e financiamentos com 15%.
O leasing manteve apenas 1% de participação – mesmo nível desde 2013 – atrás da
categoria de consórcio que segue a porcentagem de 2%, registrada anualmente desde
2008. Na venda de motocicletas, apenas foram registradas as modalidades de
financiamento (33%), consórcio (35%) e compras à vista (33%).
Pelos dados da Anef, as taxas praticadas pelos bancos de montadoras continuaram
mais atraentes para o consumidor: com relação a dezembro, a média oferecida foi de
1,77% ao mês e 23,43% ao ano, enquanto a taxa dos bancos independentes passou
para 1,9% a.m. e 26% a.a. para pessoa física. O prazo médio dos contratos
permaneceu em 42 meses, o mesmo registrado nos últimos dois anos. Os planos
máximos oferecidos pelos bancos aos consumidores seguem em 60 meses.

Dieter Zetsche comandará a Daimler até o fim de 2019
01/03/2016 - Fonte: Automotive Business

A Daimler estendeu por três anos o contrato de Dieter Zetsche, presidente do conselho
de administração do Grupo desde 2006.
Agora o executivo permanecerá no cargo até o fim de 2019. Segundo a empresa, a
iniciativa garante a continuidade necessária para os negócios.
"Dieter Zetsche implementa a estratégia certa não só alinhado com o conselho de
supervisão, ele também motiva os colaboradores a alcançar as metas exigidas pelo
grupo”, aponta em comunicado Manfred Bischoff, presidente do conselho de
supervisão da Daimler.
Desde 1998 Zetsche faz parte do conselho de administração da companhia, mas só
em 2006 passou a presidir o Grupo.
MAN Latin America entrega 76 caminhões em único lote
01/03/2016 - Fonte: Automotive Business
A MAN Latin America realiza a entrega de mais 76 caminhões a um cliente no Brasil,
desta vez para a Reiterlog, que está modernizando sua frota para a distribuição de
produtos refrigerados e de bens de consumo. A empresa adquiriu 51 unidades do
modelo VW Delivery 10.160, que rodarão com baús frigoríficos, outras 24 do VW
Constellation 25.420 com carreta e uma unidade do MAN TGX 29.480 com bitrem.
Os novos veículos foram entregues pela concessionária TransRio Sul e entram em
operação ainda neste início de ano. Os Constellation farão o transporte de cargas secas
por todo o País, enquanto os Delivery ficam responsáveis por entregas fracionadas em
centros urbanos. Ao TGX caberá a distribuição de cargas do segmento de bens de
consumo. Atualmente, a empresa conta com 1 mil veículos em sua frota.
“Optamos, mais uma vez, por renovar nossa frota com caminhões Volkswagen e MAN
em busca da excelente relação custo-benefício que os modelos propiciam à nossa
operação, com produtividade na logística dos clientes e alto nível de conforto para
nossos motoristas. Sem dúvida, é um diferencial também o pós-vendas da marca, que
consideramos a melhor rede do mercado” afirma Vinícius Pilz, proprietário da
Reiterlog.
“Nossa parceria é tão significativa que esse lote de caminhões da Reiterlog leva uma
adesivação especial, com nossa marca na lateral da cabine. Investimos muito na busca
da satisfação de nossos clientes e sabemos que a qualidade do pós-venda faz a
diferença para a decisão de futuras compras, o que se comprova nesse negócio com a
Reiterlog”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas, marketing e pósvendas da MAN Latin America.

Marcopolo vende 14 ônibus nos Emirados Árabes
01/03/2016 - Fonte: Automotive Business

A Marcopolo anuncia mais uma venda internacional. A companhia fechou contrato para
fornecer 14 ônibus do modelo Paradiso 1200 à Emirates Nuclear Energy Company
(Enec), dos Emirados Árabes Unidos.
O negócio é um marco importante para a empresa, que já teve na região um de seus
principais mercados. “Estamos conquistando clientes e resgatando os tradicionais”,
observa Paulo Corso, diretor de operações comerciais da encarroçadora.
Os ônibus serão fabricados na unidade de Ana Rech, em Caxias do Sul (RS), e
exportados. Na Enec vão rodar no transporte dos funcionários em Abu Dhabi. Os
veículos têm chassi Scania K410 4x2 em diferentes configurações.
A capacidade de transporte é de 38 a 44 passageiros com poltronas semileito, cintos
de segurança de três pontos, ar-condicionado e sistema audiovisual com três
monitores rebatíveis e aparelho de DVD.
Heller Brasil investe para ampliar exportações
01/03/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A Heller do Brasil tem investido ao longo dos últimos anos na padronização dos centros
de usinagem feitos na fábrica de Sorocaba (SP) em relação aos produzidos na matriz,
na Alemanha. Com isso, a filial brasileira pretende diversificar a atuação para outros
mercados, aproveitando a estrutura do grupo.
“Com estas ações aumentamos as vendas de 2015 em 21% em relação ao ano
anterior, sendo que as exportações passaram a representar 40% do faturamento de
2015 contra 20% em 2014”, informa Alfredo Griesinger, diretor-geral da Heller do
Brasil.
“Para 2016 estamos planejando um nível de exportação superior, sendo responsável
por aproximadamente 50% do faturamento e compensando uma esperada redução do
mercado local para manter o mesmo volume de faturamento”.
O diretor conta que foi um trabalho planejado, desde a introdução da linha de
máquinas MCI e MCH. “Tivemos o cuidado de, primeiramente, padronizar os produtos
feitos no Brasil para serem exatamente os mesmos que os produzidos na matriz. Hoje
as máquinas produzidas em Sorocaba são exatamente as mesmas que as produzidas

em Nuertingen”, informa. Em seguida, todo o processo de montagem e os requisitos
de qualidade foram equiparados às mesmas práticas da Alemanha.
Agora, num último passo, a planta brasileira está adequando os processos de
usinagem interna dos componentes. Este trabalho exigiu a vinda de um especialista
da Alemanha, que está auxiliando a equipe local na adequação e modernização da
área de usinagem. “O mais importante é que tenhamos a mesma produtividade que a
fábrica da Alemanha”, frisa.
Griesinger informa ainda que a filial vem mantendo constante troca de informação e
de treinamentos “on the job” com as demais unidades do grupo no mundo. “Só em
2015 tivemos 21 colaboradores trabalhando na Alemanha, 8 na montagem nos
Estados Unidos e pessoas que foram para a nova fábrica da Heller na China, em
Changzhou”.
Além disto, o executivo destaca que a fábrica de Sorocaba foi adaptada para atender
melhor o fluxo de exportação de máquinas completas, peças e componentes. Hoje, a
fábrica brasileira exporta componentes e grupos montados para os Estados Unidos
(Troy), Inglaterra (Redditch) e Alemanha (Nuertigen). Também exporta máquinas
completas aos Estados Unidos, México, Índia, Tailândia e China, tanto para clientes
finais como intercompany.
Em 2016, Griesinger informa que a filial dará sequência à estratégia de trazer novos
produtos para o mercado brasileiro. “Depois da introdução das máquinas H 6000 e H
8000, lançaremos a H 10000, produzida em Sorocaba”, conclui.
Fábrica da GM em Joinville já produziu 218 mil motores
01/03/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A fábrica de motores da General Motors em Joinville (SC) completou três anos de
operações no último dia 27 de fevereiro.
Nesse período, já foram produzidos mais de 218 mil motores de 1.0 e 1.4 litros, que
equipam os veículos Onix e Prisma, produzidos em Gravataí (RS), e cabeçotes de
alumínio. No ano passado, a produção atingiu 121.357 unidades.
O processo de manufatura dos motores conta com linha paletizada automática,
controle à prova de erros e 100% de controle eletrônico de torques.
Já a usinagem dos cabeçotes conta com centros de usinagem CNC e flexibilidade para
reconfiguração rápida de produtos. O controle de qualidade conta com processo
amparado pelo laboratório metrológico CMM e 100% de rastreabilidade de produção.
Para manter as rígidas tolerâncias nos processos de usinagem e montagem dos novos
motores, todo o galpão industrial tem temperatura e umidade controlados.

Segundo a GM, a fábrica é referência mundial em sustentabilidade. A unidade utiliza
energia fotovoltaica, promove o uso racional da água e da energia elétrica, tratamento
de esgotos por meio de jardins filtrantes e tratamento de água por osmose reversa.
A unidade foi a primeira fábrica do setor automotivo da América do Sul a conquistar a
certificação internacional de construção sustentável Leadership in Energy and
Environmental Design (Leed Gold) e a segunda a receber a certificação entre as
fábricas da GM no mundo.
A fábrica reutiliza 26 mil metros cúbicos de água/ano, volume equivalente ao consumo
de cerca de 100 residências. Em outubro do mesmo ano, atingiu o status zero resíduo
para aterro, reciclando, reusando e convertendo em energia todos os resíduos das
suas operações diárias.
"Desde a sua instalação no país, há 91 anos, a GM promove iniciativas voltadas à
sustentabilidade", diz Marcos Munhoz, vice-presidente da companhia. "A fábrica de
motores de Joinville, marca a consolidação desse processo e reforça nosso
compromisso com a preservação do meio ambiente".
Energia - O inédito sistema implantado na unidade da GM em Joinville, conta com a
instalação de 1.280 módulos fotovoltaicos que ocupam área de 2.115 m², e gera
energia para toda a unidade industrial. A energia gerada por este sistema equivale ao
consumo de 220 casas, e evita a geração de 10,5 toneladas de CO2 por ano.
O sistema de aquecimento solar tem capacidade para fornecer 15.000 litros de água
quente por dia, o equivalente ao consumo de 750 pessoas. A economia prevista por
ano pode chegar a 8.800 m³ de gás natural, evitando a geração de 17,6 toneladas de
CO2 por ano.
Esta iniciativa supre as necessidades dos vestiários e cozinha. No final de semana,
com a produção parada, cerca de 15% a 20% do consumo de energia é suprido por
energia solar.
Uso racional da água - Todas as instalações dos sanitários da unidade da GM em
Joinville são dotadas de torneiras e descargas de baixo fluxo, com sensor ou
temporizador.
Outra iniciativa de uso racional de água e também de energia é o sistema conhecido
como “Wetland” (Jardins Filtrantes), considerado altamente sustentável no tratamento
de esgotos, já que não utiliza produtos químicos.
Osmose Reversa - A tecnologia de tratamento de água por Osmose Reversa produz
uma água de excelente qualidade, muitas vezes superior à da água de origem, que
permite aplicação industrial irrestrita, com baixa salinidade e condutividade e isenta
de micro-organismos.
Ele permite o reuso de até 26 mil m³ por ano de água, evitando o consumo de água
potável suficiente para abastecer o equivalente ao consumo de 100 casas populares.
A água tratada com elevado teor de pureza é utilizada para fins não potáveis, como
processo industrial, sanitários, irrigação, jardinagem e lavagem de pisos.

Ford avança na pesquisa e uso de biomateriais
01/03/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A Ford segue avançando na pesquisa de biomateriais na indústria automotiva e já
utiliza vários desses produtos na fabricação de seus veículos, como soja, coco, casca
de arroz, palha de trigo e sisal. Outros materiais também se encontram em fase de
testes para entrar nessa lista, como cana-de-açúcar, milho, bambu, dente-de-leão,
algas e até fibra de tomate.
A montadora tem como meta atingir em todos os seus carros globais índice de 95%
de materiais recicláveis e renováveis - que podem ser empregados para produção de
energia. Os biomateriais fazem parte dessa estratégia para redução do impacto
ambiental.
No Brasil, os caminhões Cargo usam um composto de fibra de sisal no painel de
instrumentos desenvolvido localmente. Além de leve e altamente resistente, esse
material sem cheiro é encontrado em abundância no estado da Bahia e se adequa com
facilidade aos processos de moldagem e injeção de peças.
Todos os carros da marca produzidos na América do Sul, incluindo as linhas Ka, New
Fiesta, Focus, EcoSport, também já utilizam de 5 a 7 kg de PET reciclado em seus
carpetes, forro de teto, caixas de roda e mantas de forração acústica, além de sobras
de tecidos como jeans em estofamentos, carpetes e forros.
O Ka, por exemplo, utiliza o equivalente a 39 garrafas PET de dois litros na versão
hatch, e até 41 garrafas PET no modelo Ka+. Ambos também trazem o equivalente a
seis calças jeans. O Focus Hatch e o Focus Fastback contêm cerca de 11 kg de
materiais reciclados.
“Antes de serem aprovadas, todas essas matérias-primas têm de apresentar a mesma
qualidade do material novo e atender os requisitos globais da Ford de desempenho,
segurança, aparência e sustentabilidade. Na Europa, por exemplo, já é obrigatório por
lei que os veículos tenham uma porcentagem de materiais reciclados na sua
fabricação”.
“O Brasil futuramente deve seguir o mesmo caminho e já estamos preparados”, diz
Cristiane Gonçalves, supervisora de Engenharia de Materiais da Ford América do Sul.
Na América do Norte, todos os carros da Ford trazem espuma de soja na composição
dos bancos. Roupas de algodão, garrafas plásticas, fibra de madeira e palha de trigo
são outros materiais usados em modelos como o Escape, Focus Electric e Flex.
Pó de coco, extraído da casca do fruto, entra na composição dos protetores de portamalas de alguns modelos. Desde 2014, a Ford também pesquisa em parceria com a
Heinz o uso da fibra de tomate para o desenvolvimento de um material alternativo ao
plástico para a produção de suportes de fiação e porta-objetos.

Trabalhadores e empresários de ônibus chegam a acordo sobre reajuste
salarial
01/03/2016 - Fonte: Paraná Online

Os sindicatos das empresas (Setransp) e o de motoristas e cobradores de ônibus
(Sindimoc) chegaram a um acordo em relação à negociação do acordo coletivo da
categoria para este ano.
O entendimento das partes já estava encaminhado, mas faltava definir o porcentual
de reajuste do vale-alimentação – que acabou pendendo para a pedido dos
trabalhadores.
Com a definição, a prefeitura de Curitiba já tem em mãos o impacto do reajuste que
faltava para definir a nova tarifa técnica. A database para esta correção venceu na
última sexta-feira (26).
O acordo entre as partes foi divulgado na noite da última sexta-feira (26) por meio de
uma mensagem publicada por um direitor do Sindimoc na sua página pessoal no
Facebook.
De acordo com a publicação, os salários de motoristas e cobradores serão reajustados
em 11,3% - essa é a inflação acumulada entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016.
Pelo índice, irão, esses salários irão, respectivamente, para R$ 2.201 e R$ 1.246. O
mesmo porcentual foi aplicado ao abono salarial, que passará a ser de R$ 390.
Já o vale-alimentação teve reajuste de 20% e agora será de R$ 500.
O reajuste no vale-alimentação significou uma vitória do Sindimoc nas negociações,
uma vez que os empresários haviam oferecido também a reposição da inflação nesse
benefício.
Procurado pela reportagem, o Setransp afirmou que realmente chegou a um acordo
com o Sindimoc, mas que vai aguardar a homologação da Justiça para se pronunciar
sobre o resultado da negociação.
O acordo já assinado entre as partes será encaminhado à Justiça do Trabalho, que tem
um dissídio coletivo agendado para a próxima terça-feira (1º).
Como as partes já se entenderam, é provável que a sessão seja apenas para
formalização desse acordo.

Carro do Google que dirige sozinho colide com ônibus na Califórnia
01/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Um carro autônomo que está em testes pelo Google bateu num ônibus público numa
rua de Los Angeles. Aparentemente, é a primeira vez que um dos veículos da
companhia causa um acidente.
A colisão ocorreu no último dia 14 de fevereiro, e o Google reportou o caso ao
Departamento de Veículos Automotivos da Califórnia, como informa nota da agência
nesta segunda-feira (29).
O carro andava a uma velocidade de aproximadamente 3 km/h e o ônibus, a 24 km/h.
Ninguém ficou ferido. A nota não indica culpados, mas o Google informou que o carro
estava tentando contornar alguns sacos de areia numa rua quando sua parte frontal
bateu na lateral do ônibus.
Segundo o anúncio do Google, o motorista que estava fazendo o teste –que, de acordo
com a lei estadual, deve estar no banco da frente do veículo para tomar a direção se
necessário– pensou que o ônibus daria passagem e, portanto, não estava no controle
do carro quando a colisão aconteceu.
Se for determinado que a culpa foi do veículo do Google, será a primeira vez que uma
das máquinas da empresa causa um acidente funcionando no piloto automático.
Jessica Gonzales, porta-voz do Departamento de Veículos Automotivos, disse que a
agência esperava conversar com o Google na segunda-feira para discutir o que deu
errado, mas a empresa não respondeu imediatamente a solicitação.
A empresa vem testando 25 carros da Lexus equipados com sensores e câmeras nas
áreas próximas à sua sede em Montain View, no Vale do Silício.
Os carros do Google já foram envolvidos em mais de uma dúzia de colisões. Na maioria
dos casos, os veículos foram atingidos na parte traseira e ninguém ficou gravemente
ferido.
Acordo entre Argentina e fundos abre portas para o Brasil, diz Itamaraty
01/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
O acordo entre o governo da Argentina e quatro dos chamados fundos abutres terá
impacto positivo na inflação do país vizinho e deve ampliar as relações comerciais na
região.
A avaliação é do embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, responsável pela área de
América do Sul, Central e Caribe no Itamaraty.
"Isso vai possibilitar uma expansão do comércio muito boa. () Abrem-se oportunidades
de relacionamento do Brasil com a Argentina", disse o diplomata nesta segunda-feira
(29). "Estamos torcendo para que isso aconteça o quanto antes", completou.

O embaixador ponderou que a decisão deve aumentar o fluxo de investimentos para
a Argentina, o ritmo de crescimento do país e uma menor pressão sobre a inflação do
vizinho.
"Até o ano passado, houve momentos em que o banco central da Argentina era
obrigado a financiar o governo. E isso está na raiz de uma inflação um pouco mais
elevada. Vai ser muito positivo."
Estivallet acompanha agenda do ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) ao
Suriname e Guiana, a partir desta terça-feira.
Na pauta, estão temas como o maior relacionamento fronteiriço com os vizinhos e a
possibilidade de estreitar cooperações técnicas, como na área de mapeamento e
supervisão da região amazônica.
China deve demitir 1,8 milhão de trabalhadores de carvão e aço
01/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A China anunciou nesta segunda-feira (29) que o país deve demitir 1,8 milhão de
trabalhadores das indústrias de carvão e aço, ou cerca de 15% da força de trabalho,
como parte dos esforços do governo para reduzir excesso de capacidade industrial. O
governo, porém, não deu prazo para a conclusão dos cortes.
O anúncio marcou a primeira vez que a China deu números sobre a magnitude da
tarefa do governo para lidar com estatais inchadas e que atravessam crescimento
lento.
Yin Weimin, ministro de recursos humanos e segurança social, afirmou a jornalistas
que 1,3 milhão de trabalhadores no setor de carvão podem perder os empregos e
outros 500 mil na indústria de siderurgia.
Os dois setores empregam 12 milhões de trabalhadores na China, segundo dados da
agência de estatísticas do país.
"Esta tarefa envolve o reassentamento de um total de 1,8 milhão de trabalhadores.
Esta tarefa será muito difícil, mas estamos muito confiantes", disse Yin.
O governo chinês vai alocar 100 bilhões de yuans (US$ 15,27 bilhões) ao longo de
dois anos para realocar funcionários demitidos como resultado dos esforços do país
para reduzir o excesso de capacidade, disseram autoridades na semana passada.
A segunda maior economia do mundo cresceu 6,9% em 2015, o ritmo mais fraco em
25 anos, e o governo pretende conseguir uma expansão de 6,5% a 7% em 2016.

Bandeira vira amarela, e cobrança extra na conta de luz cai para R$ 1,50
01/03/2016 - Fonte: G1
A bandeira tarifária, que aplica uma cobrança extra nas contas de luz, sai da cor
vermelha para a amarela a partir desta terça-feira (1º) em todo o país. Com a
mudança, o custo adicional para os consumidores cai de R$ 3 para R$ 1,50 a cada 100
quilowatts-hora (kWh) de energia consumidos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estima que a troca da bandeira para
amarela vai gerar uma redução média de 3% no valor da tarifa de luz no Brasil em
março. Esse barateamento pode chegar a 6%, em abril, quando a bandeira irá para
verde e a cobrança extra será suspensa.
Esta é a primeira vez desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor, em janeiro
de 2015, que a bandeira sai do vermelho, cor que indica que o custo da produção de
energia no país está muito alto. A passagem para a amarela significa que a situação
apresentou melhora.
Em 2015, os brasileiros pagaram um total de R$ 14,712 bilhões a mais nas contas de
luz devido à cobrança da bandeira tarifária.
O governo informou que serão desligadas em março 21 usinas termelétricas, que
produzem energia mais cara que as hidrelétricas. Isso foi possível, segundo o
Ministério de Minas e Energia, após avaliação de três fatores combinados: consumo de
energia, nível dos reservatórios e entrada de energia nova no sistema.

Bandeira verde
Em abril começa a valer a bandeira verde – que representa a ausência de cobrança
adicional nas contas de luz. Segundo o sistema, a bandeira verde indica que a situação
no setor elétrico está normal.
Na semana passada, ao anunciar que a bandeira verde entra em vigor em abril, o
ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que a tarifa de energia elétrica
"efetivamente está no ciclo de viés de baixa", ou seja, está caindo. Entretanto, ele
ponderou que, se houver necessidade, usinas térmicas que já foram desligadas podem
ser acionadas novamente.
"Se porventura houver um desastre no risco hidrológico brasileiro, não significa que
não podemos religar térmicas. A razão de ter regime de bandeiras é que tenhamos
flexibilidade para administrar melhor o custo da tarifa de energia elétrica para o
consumidor", disse.

Hidrelétricas
O desligamento de parte das termelétricas, que permite a mudança na cor da bandeira,
é possível porque, neste verão, vem chovendo bastante no Sudeste e no Centro-Oeste
do país. As duas regiões concentram hidrelétricas que respondem por cerca de 70%
da capacidade brasileira de geração de eletricidade.
Com mais chuvas, aumentou a quantidade de água armazenada nos reservatórios
dessas hidrelétricas. Isso permite ao governo usar a energia das hidrelétricas para
atender a uma parte maior da demanda nacional e, consequentemente, reduzir o uso
de termelétricas.
Para se ter uma ideia, de 31 de dezembro de 2015 a 28 de fevereiro de 2016, as
hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste saíram de um armazenamento médio de
29,82% para 50,69%.
Até o início do ano passado, a situação era bem diferente: reservatórios registravam
níveis muito baixos devido à estiagem.
Outro fator que permite o desligamento de parte das térmicas é a queda no consumo
de energia no país, resultado da crise econômica.
Contas de luz
Assim como o uso mais intenso das termelétricas ajudou a aumentar o preço da
energia no país, o desligamento delas – junto com a suspensão da cobrança das
bandeiras – vai contribuir, em 2016, para baratear um pouco as contas de luz.
Mas ainda não é possível saber o impacto dessas decisões para os consumidores, já
que esse custo varia de acordo com a distribuidora – são 63 em todo o país. Nos
próximos meses, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai analisar o reajuste
anual de cada uma delas.
Porém, há ainda outros custos pressionando o preço da tarifa elétrica no Brasil. Isso
impede que a queda no valor das contas de luz seja maior e compense os fortes
aumentos registrados no ano passado.
Entre esses custos está o repasse, aos consumidores, dos R$ 12,9 bilhões da Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE) e o pagamento dos empréstimos bancários feito
pelo governo entre 2014 e 2015, para socorrer as distribuidoras.
Demanda fraca altera expectativa da indústria para próximos meses, diz FGV
01/03/2016 - Fonte: Paraná Online
A queda de 1,5 ponto no Índice de Confiança da Indústria (ICI) para 74,7 pontos em
fevereiro sinaliza que a ligeira recuperação do indicador nos últimos meses não deve
se confirmar como uma melhora efetiva na percepção dos empresários do setor.
O indicador devolveu, no segundo mês do ano, mais da metade da alta acumulada
desde agosto, quando atingiu o piso histórico de 73,5 pontos, ressaltou o
superintendente adjunto para ciclos econômicos do Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), Aloisio Campelo Jr. "O movimento se parece
muito mais com uma aterrissagem do que com uma decolagem", exemplificou.
O especialista ressalta que a avaliação sobre a demanda interna, sobre a demanda
agregada, o ímpeto de contratações para os três meses à frente e o nível de utilização
da capacidade instalada caíram para os menores níveis de suas séries, iniciadas em
2001.

"A pesquisa mostra que a fraqueza da demanda interna suprime os efeitos positivos
de fatores que poderiam atenuar o pessimismo no setor, que são o nível do câmbio e
o ajuste dos estoques,", disse Campelo.
Segundo o economista do Ibre, a percepção sobre a demanda interna é tão ruim que
gera pessimismo para os próximos meses. Não por acaso, o Índice de Expectativas
(IE) foi determinante para o recuo da confiança em fevereiro, ao cair 2,8 pontos, para
72,6 pontos, também o menor nível nos 15 anos da série.
"Apesar de a percepção sobre a demanda externa estar acima da média histórica, o
indicador de demanda interna está tão baixo que derrubou a demanda agregada ao
menor nível histórico", pontuou.
Mesmo em um nível mais alto, já não há o mesmo otimismo que havia antes em
relação ao cenário externo, que já foi considerado uma espécie de tábua de salvação
para algumas empresas devido ao aumento de competitividade com a desvalorização
do real ante o dólar.
"Em relação à construção, aos serviços e ao comércio, a indústria é a que pode se
beneficiar mais da frente externa. Mas pode ter havido uma limitação deste efeito
positivo devido ao cenário global um pouco duvidoso", disse Campelo, em referência
à desaceleração da China e dúvidas sobre o crescimento nos Estados Unidos.
Dos 19 segmentos pesquisados, apenas cinco registraram aumento na confiança na
passagem de janeiro para fevereiro: indústria química, limpeza e perfumaria,
metalurgia, máquinas e equipamentos e outros equipamentos de transportes. Quanto
ao emprego previsto, a proporção de indústrias que pretendem contratar está no
menor nível desde 2001.
"Apenas 7,9% das 1.101 empresas pesquisadas dizem que pretendem aumentar o
total de pessoal ocupado nos próximos três meses", revela Campelo. Por outro lado,
o nível das que pretendem demitir avançou de 21,0% para 29,1% entre janeiro e
fevereiro. "A proporção é alta, mas já foi mais elevada", ponderou.
De maneira geral, a indústria está sinalizando mais uma diminuição da produção no
primeiro semestre de 2016, na avaliação do especialista. "Se a indústria ficasse estável
a queda na produção em 2016 já seria de 6,2%. Se houver mesmo essa redução no
primeiro trimestre, vai ser preciso algum crescimento ao longo do ano para não haver
um desempenho ainda mais fraco neste ano", estimou.
Campelo considera que o desempenho do mercado interno será determinante para
concretizar uma melhora na confiança da indústria. "Se o consumo das famílias parar
de piorar tão fortemente, o setor pode ver confirmado um cenário de ligeira melhora
que parecia esboçar até a virada do ano", avaliou.
Dívida em atraso é realidade para 24% dos paranaenses, diz Fecomércio
01/03/2016 - Fonte: G1
Dívidas atrasadas preocuparam 24,2% das famílias paranaenses no mês de fevereiro.
Segundo uma pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (29) pela Federação do
Comércio no Paraná (Fecomércio-PR), esse montante é menor do que o registrado em
janeiro deste ano, quando 25,7% das famílias estavam com contas vencidas.
Em todo o estado, 85,5% das famílias têm alguma espécie de dívida - o menor índice
dos últimos 12 meses. Esta quantidade representa uma leve queda em relação ao
primeiro mês do ano, quando 85,7% estavam endividados. O levantamento também
mostrou que 9,5% das famílias estavam, em fevererio, sem condições de quitar os
débitos.

Ainda conforme a pesquisa, entre aqueles que devem, 24% avaliam estar muito
endividados. Para as famílias com renda até 10 salários mínimos, esta sensação atinge
25,2% das famílias.
Os técnicos responsáveis pelo levantamento afirmam que o nível de endividamento no
Paraná está entre os mais altos do país – 24% das famílias estão no limite da dívida.
A média nacional é de 13,8%.
Cartão de crédito
Para 72% daqueles que têm dívida, a causa está no cartão de crédito. O financiamento
imobiliário e o financiamento de veículos também estão entre os principais meios de
endividamento, com 10% cada.
Há ainda o crédito pessoal e os carnês, que aparecem com 3% cada. O cheque especial
e o cheque pré-datado são problema para 1%.
A pesquisa divulgada pela Fecomércio indica que, em média, 32,2% da renda das
famílias estão comprometidos com dívidas. Para 20,3%, as obrigações financeiras
representam mais da metade da renda.
Em fevereiro, 19% das famílias estavam com boa parte da renda comprometida com
o pagamento de dívidas.
Consumidor se mantém pessimista em fevereiro, avalia CNI
01/03/2016 - Fonte: G1
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) somou 98,7 pontos em
fevereiro deste ano, o que representa um aumento de 0,1 ponto percentual na
comparação com o mês anterior, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
nesta segunda-feira (29).
Com isso, o indicador segue 10% abaixo da média histórica, ou seja, "mostra grande
pessimismo e preocupação dos consumidores", segundo a entidade.
"Essa manutenção do pessimismo sugere um período de demanda mais fraca nos
próximos meses. A estabilidade em fevereiro de 2016 deve-se a comportamentos
contrários dos componentes do INEC", acrescentou a Confederação Nacional da
Indústria.
De acordo com a CNI, os índices de expectativas de inflação e de desemprego
mostraram aumento em fevereiro, o que significa que o pessimismo dos consumidores
com relação à evolução futura dos preços e do desemprego é menor do que em janeiro.
"Por outro lado, as expectativas de evolução da própria renda são mais pessimistas.
Além disso, o índice de endividamento mostra queda, refletindo um maior percentual
de entrevistados que estão mais endividados hoje do que nos últimos três meses",
concluiu a entidade.
Ministério e governo do Paraná discutem repasse de estradas federais
01/03/2016 - Fonte: G1 Paraná
O governo federal pretende repassar 945 quilômetros de rodovias para a
administração estadual do Paraná. O assunto foi debatido em uma reunião entre as
partes nesta segunda-feira (29), mas o governo do estado se mostrou contrário à
proposta.

A intenção de repassar os trechos de rodovias federais para o Paraná é baseada em
uma Medida Provisória, mas o governo do estado diz que na prática o acordo é inviável.
Segundo o Secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, a estimativa é de
que o custo anual para manutenção dos trechos é de R$ 200 milhões.
“Se vier isso a acontecer, os 945, daqui a pouco o estado do Paraná não teria mais
rodovias federais. O pouco que teria é o que já está no anel de integração. Então você
está também exonerando completamente o governo federal, e mais uma vez o Paraná,
no nosso entendimento, estaria sendo prejudicado”, afirmou o secretário.
Na reunião, o governo apresentou uma contraproposta que deve ser analisada pelo
Ministério dos Transportes. Pela proposta, dos 945 quilômetros que o governo federal
quer repassar, o Paraná receberia 248 nas regiões de Cascavel, Campo Mourão e
Laranjeiras do Sul. Estes trechos não fazem parte do anel de integração, onde é
cobrado o pedágio.
Cobrança irregular
Além da divisão de rodovias, o encontro serviu para que o Ministério cobrasse do
governador Beto Richa (PSDB) sobre a cobrança de pedágio de caminhões com eixo
suspenso – o que é contrário a uma lei federal. O ministro Luciano Castro afirmou que
o Paraná está descumprindo a lei.
“Nós discutimos com o governador essa questão porque é preciso que haja uma
justificativa plausível para cobrar essa questão do eixo suspenso, contrariando a lei
federal”, disse o ministro. O governo do Paraná informou que está realizando um
levantamento para entregar ao Ministério, e que a isenção na cobrança da tarifa
poderia provocar um aumento no preço do pedágio.
“Isso iria acarretar num aumento de preço da tarifa, então tem que se analisar bem
essa questão. A agência está providenciando esses documentos para entregar para o
governo federal”, explicou Richa Filho.
Motoristas aprovam greve nos ônibus urbanos e metropolitanos de Maringá
01/03/2016 - Fonte: G1 Paraná
Motoristas aprovaram na tarde desta segunda-feira (29) greve nos ônibus públicos
urbanos e metropolitanos de Maringá, com 425 votos favoráveis e 135 contrários. Eles
pedem tíquete-alimentação de R$ 300, não aceito pelas empresas.
A paralisação começa às 4h da terça-feira (1º), de acordo com o Sindicato dos
Motoristas de Maringá (Sinttromar). Todos os ônibus ficarão parados até que a Justiça
determine frota mínima para a manutenção do serviço.
As empresas Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC), do transporte urbano, e
Cidade Verde, do metropolitano, não quiseram se manifestar sobre a decisão dos
funcionários.
Segundo as empresas, deixarão de ser feitas aproximadamente 130 mil embarques
diários, entre transporte urbano e metropolitano. Cerca de 330 ônibus, que fazem 100
linhas, estarão parados durante a paralisação.
O transporte metropolitano abrange as cidades de Sarandi, Paiçandu, Itambé e
Floresta.

Furnas pode captar até R$1,5 bi este ano, diz executivo
01/03/2016 - Fonte: R7
A estatal Furnas, subsidiária da Eletrobras, poderá captar até 1,5 bilhão de reais no
mercado brasileiro este ano, com o volume exato dependendo do quanto conseguirá
receber de indenizações que pleiteia junto ao governo federal pela renovação
antecipada de concessões de geração e transmissão de energia, disse um executivo
nesta quarta-feira.
A companhia estima ter cerca de 14 bilhões de reais a receber como compensação por
investimentos ainda não amortizados nas linhas de transmissão e usinas que
renovaram concessão ao final de 2012, afirmou o superintendente de estratégia e
sustentabilidade, Celso de Oliveira Sant’Ana.
Segundo ele, o valor deverá ser quitado ao longo do novo prazo de concessão dos
ativos, de 30 anos, e há uma perspectiva da estatal de receber ainda neste ano uma
parcela dessas indenizações que poderia somar 600 milhões de reais.
“Nós consideramos as indenizações como parte dos recursos necessários para
investimentos… A gente conta com esse recurso para definir nossa necessidade de
captação”, disse Sant'Ana.
O governo, no entanto, ainda não definiu como viabilizará o pagamento, o que poderia
envolver um repasse à tarifa de energia dos consumidores ou outros mecanismos.
Se essa primeira parcela for paga ainda em 2016, a necessidade de captação de Furnas
pode ser menor.
O superintendente afirmou ainda que Furnas conseguiu reduzir a relação entre dívida
liquida e geração de caixa (Ebitda) de 8 vezes para 4,5 vezes em 2015.
Haveria espaço, de acordo com Sant'Anna, para baixar esse índice para 3 vezes em
2016.
"Isso nos credencia para (captar) recursos mais competitivos".
BOLSA SERIA CAPTAÇÃO ATRAENTE
O superintendente ainda comentou as especulações sobre o eventual lançamento de
ações de Furnas na bolsa como forma de captar recursos.
Sindicatos de funcionários da empresa disseram que o presidente de Furnas, Flávio
Decat, apresentou a seus dirigentes estudos que mostrariam que a companhia estaria
avaliada entre 14 e 18 bilhões de reais no caso de eventual lançamento de papéis no
mercado.
Sant’Ana confirmou que há estudos internos sobre o tema, mas disse que não há
previsão de colocá-los em prática no curto prazo.
“São estudos internos, incipientes, nada de maneira formal e nem de maneira
econômico-financeira”, frisou ele. “É uma fonte muito mais barata (de captação) e se
a gente conseguir preparar a empresa para isso, num momento oportuno, seria
atraente. É um trabalho para ao menos 12 meses“ complementou.
Após a divulgação de notícias referentes à eventual abertura de capital de Furnas, a
Eletrobras disse que não estuda o assunto e que "qualquer avaliação que porventura
existe... é preliminar e inicial, no âmbito exclusivo" da subsidiária.

Pessimismo medido por CNI/Ibope fica quase estável em fevereiro
01/03/2016 - Fonte: R7
O pessimismo do brasileiro medido pelo Índice Nacional de Expectativa do Consumidor
(Inec), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ficou praticamente estável em
fevereiro na comparação com janeiro, com alta de apenas 0,1% no período.
Neste mês, o Inec registrou 98,7 pontos, 10% abaixo da média histórica. De acordo
com pesquisa encomendada pela CNI ao Ibope, a manutenção do pessimismo sugere
um período de demanda mais fraca nos próximos meses.
A pesquisa mostrou que houve um aumento de 2,5% no indicador de inflação na
comparação com janeiro, e que o índice de desemprego teve alta de 6,6%. Quanto
maior o índice, maior é o porcentual de pessoas que esperam queda na inflação e no
desemprego.
Por outro lado, as expectativas sobre a renda pessoal recuaram 1,8% em fevereiro
ante janeiro. Sobre a compra de bens de maior valor, a expectativa do brasileiro ficou
estável, de acordo com a pesquisa.
O índice de endividamento teve queda de 4,2% em fevereiro ante janeiro, sinalizando
consumidores mais endividados na comparação com os últimos três meses.
O indicador sobre situação financeira se manteve estável no período e está 11,9%,
abaixo do registrado em fevereiro do ano passado, indicando uma piora na situação
financeira.
A pesquisa foi realizada em parceria com o Ibope, e ouviu, este mês, 2.002 pessoas
em 142 municípios entre os dias 13 e 17 de fevereiro.
Fundições devem ter ano perdido
01/03/2016 - Fonte: Diário do Comércio
Com os principais clientes amargando quedas em decorrência do cenário econômico,
o setor de fundição em Minas Gerais já iniciou o ano com perspectivas nada
animadoras.
Após vários exercícios seguidos com encolhimento na produção e nível de emprego, o
segmento depende de dois fatores para, pelo menos, cessar o ciclo de retrações e
alcançar um empate com 2015: aumento de exportações e, internamente, maior
investimento governamental em saneamento.
Caso contrário, 2016 poderá ser mais um ano a ser esquecido nas fundições mineiras.
Entretanto, com graves dificuldades financeiras face à queda na arrecadação, governo
federal, estados e municípios não têm recursos para investir em saneamento.
Segundo dados do Sindicato da Indústria de Fundição no Estado de Minas Gerais
(Sifumg), a produção caiu 13,62% no ano passado frente à de 2014, de 690 mil
toneladas para 596 mil toneladas. Em 2014, o segmento já havia registrado queda de
38,3% frente ao exercício anterior, uma vez que em 2013 a produção havia somado
1,120 milhão de toneladas.
A verdade é que, desde a crise econômica mundial iniciada em 2008, o segmento vem
apresentando resultados desfavoráveis.

“Antes, o setor crescia uma média de 8% a 9% ao ano. Em 2008, ainda conseguimos
o maior pico de produção do Estado, com 1,130 milhão de toneladas. Mas nos anos
seguintes, tudo desandou”, afirma o presidente do Sifumg, Afonso Gonzaga.
Essa mudança de cenário está ligada diretamente à reversão do quadro do setor
automotivo, principal cliente do segmento. Cerca de 60% do que é produzido pelas
fundições são voltados para atender o setor, que apresentou redução acentuada nas
vendas.
O que torna as perspectivas negativas é que nada aponta para uma melhora da
situação das montadoras neste ano.
Em janeiro, as vendas de carros, caminhões e ônibus novos já apresentaram queda
de 38,81% frente ao mesmo mês de 2015, segundo dados divulgados pela Federação
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Como se não bastasse, a demanda vinda de outros setores atendidos pela fundição
também segue negativa. “Atendemos ao setor agrícola, de saneamento básico,
máquinas e equipamentos, utensílios domésticos e produtos de reposição na
mineração. Mas, com o cenário de crise, nenhuma dessas opções se apresenta como
a salvação da fundição”, afirma.
Por essa razão, o esperado para 2016 é outra queda na produção e agravamento da
ociosidade no setor. As fundições mineiras, que teriam uma capacidade de produzir
cerca de 2 milhões de toneladas ao ano, estão com uma capacidade ociosa de 65%.
O nível de emprego é outro fator que revela uma crise no setor. Apenas entre 2014 e
2015, foram eliminados 3,6 mil vagas em Minas Gerais, passando de 19,6 mil postos
de trabalho para 16 mil.
O que poderia mudar essa situação, pelo menos no mercado interno, seria um
investimento maior em saneamento básico.
Para Gonzaga, um plano governamental neste sentido seria uma boa saída para
estimular vários segmentos, dentre eles o de fundição, além de resolver um problema
social no País.
Para o Brasil, significaria uma forma de estimular a economia, com geração de
empregos. Apesar de boa, a ideia ainda não passa de uma sugestão e a viabilidade
depende de vontade política e de recursos financeiros.
Mercado externo - A outra opção é o aumento das exportações. Nesse caso, as
movimentações já foram iniciadas. Uma vez que o dólar está bastante apreciado frente
ao real, nas proximidades de R$ 4, o retorno seria interessante.
“Nós enxergamos um mercado internacional bom e a valorização da moeda norteamericana tem nos trazido oportunidades”, afirma.
Por isso, está sendo feito um trabalho para aumentar a participação no mercado
internacional. Atualmente, cerca de 9% da produção são exportados.
O esperado é aumentar os embarques para 16% nos próximos dois anos. Em 2008, o
percentual estava na casa dos 24%.

Para a CNI, acordo marítimo em vigor entre Brasil e Chile reduz concorrência
e onera empresas
01/03/2016 - Fonte: CNI

Setor privado pede aos governos revisão do tratado bilateral. O documento, de 1974,
prevê que somente navios com bandeiras brasileira e chilena podem atuar entre os
dois países, limitando integração regional
A rota entre Brasil e Peru, que possui uma distância maior que a rota entre Brasil e
Chile, chega a ser 42% mais barata.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende que, durante a visita oficial da
presidente Dilma Rousseff ao Palácio de La Moneda, nesta sexta-feira (26), os dois
governos decidam revisar o Convênio entre Brasil e Chile sobre Transportes Marítimos
e estabeleçam um cronograma para abrir o mercado de frete marítimo. O acordo, de
1974, prevê reserva de cotas de transporte para navios brasileiros e chilenos no
comércio marítimo entre os dois países.
Atualmente, do total de mercadorias brasileiras exportadas para o Chile, 54,44% usam
modal marítimo e 69,19% das importações de produtos chilenos chegam ao Brasil pelo
mar. “A maior parte do comércio com o Chile ocorre pela via marítima.
As regras atuais inibem a concorrência e não favorecem a integração econômica nem
a formação de cadeias globais de valor. Esse convênio precisa ser atualizado para que
os exportadores tenham condições mais competitivas”, diz o diretor de
Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.
Na prática, um navio chinês, por exemplo, com destino ao porto de Valparaiso, no
Chile, não pode carregar mercadorias brasileiras para o porto chileno mesmo que
passe antes pelo porto de Santos, no Brasil.
Essa limitação reduz a concorrência, torna o frete mais caro e mais demorado. A rota
entre Brasil e Peru, que possui uma distância maior que a rota entre Brasil e Chile,
chega a ser 42% mais barata por não estar sujeita a reserva de mercado.
Além da elevação dos custos, o sistema criado pelo acordo resulta em longos prazos
de entrega das mercadorias, que podem passar de 30 dias.
O acordo marítimo prevê que, em alguns casos, quando não houver armadores
disponíveis de bandeiras brasileira ou chilena, as empresas poderão solicitar
autorização prévia para utilizar os serviços de outras bandeiras preferencialmente dos
países da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi).
No entanto, essa exceção tem que ser autorizada pelos governos, o que acarreta mais
uma burocracia nos processos de comercio exterior.

Glencore eleva meta de venda de ativos com queda de lucro em 2015
01/03/2016 - Fonte: DCI
A mineradora e trading de commodities Glencore, buscando reduzir sua dívida, elevou
sua meta de venda de ativos nesta terça-feira depois de divulgar uma já esperada
queda do lucro de 2015 e 5,8 bilhões de dólares em encargos após a turbulência do
mercado de commodities.
A Glencore disse estar confiante de que pode alcançar de 4 bilhões a 5 bilhões de
dólares em vendas de ativos durante o restante de 2016, além do 1,6 bilhão de dólares
em acordos já acertados.
A companhia havia dito que pretendia levantar entre 3 bilhões e 4 bilhões com vendas
de ativos, incluindo uma fatia minoritária em seu negócio de agricultura, que afirmou
nesta terça-feira esperar que seja finalizado no segundo trimestre.
O plano da Glencore de vender minas está entre uma série de passos para fortalecer
a confiança de investidores depois de ficar sob pressão para cortar sua dívida líquida
de cerca de 30 bilhões de dólares - uma das maiores do setor - conforme os preços
de commodities como cobre e carvão atingem mínimas em vários anos.
O grupo baseado na Suíça disse que seu lucro antes de juros, impostos, depreciação
e amortização (Ebitda) caiu 32 por cento para 8,7 bilhões de dólares, em linha com as
expectativas de analistas.
Álcool e gasolina sobem nas bombas
01/03/2016 - Fonte: EM.com
Nos últimos 12 meses, o preço médio do etanol aumentou 24% nas bombas do estado.
O combustível, que é vendido, em média, a R$ 2,93 não vem fazendo frente à gasolina,
desde dezembro, mesmo com o preço em alta do derivado do petróleo.
O litro da gasolina, comercializado a R$ 3,75, em média, no estado, pode ser
encontrado até por R$ 4,14. Em 12 meses, a gasolina encareceu 13% e, mesmo assim,
ainda é o combustível mais vantajoso para o brasileiro.
Na ponta do lápis, o consumidor sente no bolso a pressão dos preços. A expectativa
do setor é que a escalada nas bombas, aliada à crise econômica que o país atravessa,
freie o consumo em até 3% em 2016.
Apesar da menor demanda pelo produto, o horizonte traçado para o consumidor é de
um 2016 ainda de preços altos, já que as usinas vão ajustar a produção, para evitar
queda significativa nos preços.
No ano passado, a safra de cana-de-açúcar foi recorde, o volume de etanol produzido
no país cresceu 5,7% e 12% em Minas, chegando a 3 bilhões de litros no estado. Este
ano, a projeção é de um volume semelhante para a região Centro-Sul do país.
De abril a setembro do ano passado o consumo do derivado da cana-de-açúcar chegou
a avançar 40% com preços competitivos com a gasolina, para começar a cair a partir
de outubro. A diferença agora entre os dois combustíveis, ultrapassa 75%. Para ser
competitivo o etanol não deve ultrapassar 70% do valor do derivado do petróleo.
Mário Campos, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas
Gerais (Siamig) diz que o estresse dos preços dos combustíveis se deve aos baixos
estoques. Março é o último mês da entressafra e a alta persistente dos preços mostram
que a reserva está no fim.

“A partir de abril, a expectativa é que o etanol volte a ganhar espaço e se torne mais
competitivo nas bombas, com o início da produção nas usinas da região Centro-Sul.”
Segundo o executivo a quantidade de chuvas foram suficientes e a safra na região
deve repetir os 27,5 bilhões de litros do ano passado.
Sem alívio
Os preços da gasolina também não aliviam o bolso do consumidor em 2016. Na opinião
de analistas, o governo não deve promover novos reajustes este ano e a evolução, em
relação a média mundial, vai depender da cotação do preço internacional do barril do
petróleo.
Hoje, o brasileiro está pagando em média 50% a mais pela gasolina do que o mercado
internacional, de acordo com a cotação praticada no Golfo do México. Caso ocorra uma
valorização do barril, a diferença pode ser reduzida.
“Essa diferença em relação ao mercado internacional é boa para a Petrobras porque
ela tem uma dívida muito grande em dólar”, diz Adriano Pires diretor-executivo do
Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).
Mesmo pagando mais caro pela gasolina, o combustível tem sido a opção do brasileiro.
Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
mostra que no Brasil o preço médio da gasolina chegou a R$ 3,71 e no estado a R$
3,75.
Já o etanol é comercializado em média a R$ 2,83 no Brasil e no estado é encontrado
em média, a R$ 2,93, R$ 0,10 a mais. Só no último mês, o preço do combustível
avançou em média R$ 0,05 em Minas, segundo a ANP.
Sanepar reajusta conta de água em 10,48%
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A Sanepar foi autorizada a reajustar as tarifas de água e esgoto em 10,48%. O decreto
que regulamenta os novos valores a serem cobrados pela empresa foi publicado nesta
terça-feira (1) no Diário Oficial e os novos valores entram em vigor em 30 dias.
O reajuste é o segundo em menos de um ano. Em julho do ano passado, a companhia
obteve uma correção extraordinária de 8% com a justificativa de que precisava
recompor suas margens diante do aumento no custo da energia elétrica.
A correção de 10,48% está em linha com a inflação. O IPCA, índice usado para
determinar a meta de inflação, acumulou uma alta de 10,71% nos 12 meses até
janeiro deste ano. No reajuste anual de 2015, também autorizado no mês de fevereiro,
foi aplicado um índice de 12,5%, acima da inflação.
Com a aplicação do índice, o consumo residencial de água até 10 m³ ficará em R$
33,74, mesmo valor cobrado de pequenos comércios. O metro cúbico excedente
custará R$ 5,06. A tarifa de esgoto é de 85% desse valor em Curitiba e 80% em outras
localidades.

Corte de pessoal
Na última semana, a empresa aprovou uma medida de corte de custos com pessoal,
com um programa de aposentadoria incentivada. Serão desligados da companhia 115
funcionários com o pagamento de uma indenização total de R$ 40,7 milhões.
Segundo a empresa, a medida gerará um benefício econômico de R$ 52,8 milhões por
ano, com retorno do pagamento das indenizações em pouco mais de nove meses.
A adesão era restrita a funcionários com tempo de serviço para requerer a
aposentadoria e a indenização foi de 65% do salário de referência para cada ano
trabalhado, limitada a 35 anos.
A Sanepar também divulgou que teve sua nota de crédito rebaixada pela agência
Moody’s, que na última semana retirou o grau de investimento da dívida soberana do
Brasil. O rating caiu de Ba1/Aa2.br para Ba3/A2.br. A perspectiva para a nota da
empresa é estável.
Quase um terço dos empresários de serviços pretende demitir
01/03/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo
A demanda fraca e o crédito caro estão deixando os empresários de serviços mais
pessimistas neste início de ano. Diante das dificuldades, o reajuste de 11,6% no salário
mínimo deve colocar pressão sobre os custos e pode acelerar o processo de ajuste no
pessoal ocupado no setor, afirmou nesta segunda-feira, 29, o economista Silvio Sales,
consultor da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Em fevereiro, 26,9% dos empresários afirmaram que pretendem dispensar
funcionários nos próximos três meses. Há um ano, essa fatia era de 18,4%. Já as
contratações estão nos planos de apenas 8,8% das empresas, contra 13,7% um ano
atrás.
"O reajuste do salário mínimo pode trazer a necessidade de um ajuste mais rápido,
até porque o setor de serviços começou a demitir mais tarde", disse Sales. O
especialista lembrou que a atividade é intensiva em mão de obra e remunera muito
próximo ao salário mínimo - por isso acaba sendo mais pressionada. "Isso pode levar
também ao aumento da informalidade", acrescentou.
As motivações para demitir são várias, segundo Sales. Os empresários estão inseguros
sobre o futuro da atividade, e a demanda insuficiente é um fator recorrente apontado
entre as limitações.
Neste mês, foram 39,4% das respostas, mas esse índice ultrapassou 50% nos
transportes, em alojamento e alimentação. A dificuldade de acesso a crédito também
está estrangulando as empresas, com 23,4%.
"Não foi um ponto, é uma tendência negativa majoritária entre os segmentos. Isso
traduz o grau de incerteza que a gente tem. Os empresários ficaram mais pessimistas",
disse Sales. Neste mês, a confiança de serviços caiu 0,7 ponto.
Cobre opera em alta, após dados da China elevarem expectativa de estímulos
01/03/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
Os contratos futuros de cobre operam em alta na manhã desta terça-feira, após dados
fracos da indústria da China reforçarem as expectativas de uma injeção de mais
estímulos fiscais na segunda economia mundial.

Perto das 8h40 (de Brasília), o cobre para três meses subia 0,70%, a US$ 4.728 a
tonelada na London Metal Exchange (LME). Às 8h57, o cobre para março avançava
0,19%, a US$ 2,1325 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York
Mercantile Exchange (Nymex).
Na China, o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor
industrial recuou de 48,4 em janeiro para 48,0 em fevereiro, segundo a Caixin. O PMI
oficial da indústria caiu de 49,4 em janeiro para 49,0 em fevereiro, ante previsão de
estabilidade. Com isso, investidores reforçaram a expectativa de mais estímulos por
Pequim.
Na segunda-feira, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou um
corte de meio ponto porcentual no compulsório dos bancos. Na avaliação de alguns
analistas, essa medida já pode ajudar a apoiar os preços do cobre.
"O mais recente corte no compulsório chinês pode fornecer um impulso de curto prazo
no sentimento em relação a algumas commodities", afirmou em nota a ANZ Research.
O cobre também é beneficiado nesta manhã pelo avanço do petróleo, já que muitas
vezes o metal é negociado em cestas ou contratos em que as duas commodities são
unidas. Com isso, o avanço do petróleo tende a apoiar o cobre.

Artigo: E la nave va
01/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
O Brasil pode atualmente ser comparado a um navio. Um grande navio à deriva por
causa dos erros de navegação cometidos pela capitã e seus imediatos. Os passageiros
pagam caro pela passagem e são pessimamente atendidos pela tripulação, que é muito
maior do que deveria ser.
Os ratos saíram do porão e estão passeando livremente pelo convés. As caldeiras
deixaram de funcionar a pleno vapor. O pior é que a comandante e os seus imediatos
não tem a menor noção, competência e senso de urgência para colocar o navio no
rumo correto.
Uma verdadeira tragédia é o contínuo processo de redução da produção industrial no
Brasil. O PIB industrial encolheu 8,3% em 2015. No Paraná, a retração foi de 9,6%.
Até a indústria de alimentos teve um desempenho negativo de 2,3%.
Embora o Brasil seja um celeiro de jovens e criativos empreendedores, falta confiança
para investir num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se
somarmos todos os tributos, chegarão a mais de 100 tipos diferentes.
Na Europa, o tempo gasto por uma empresa para administrar os seus impostos é de
260 horas por ano, enquanto aqui são necessárias pelo menos 2,6 mil horas, dez vezes
mais!
O custo decorrente de uma legislação trabalhista totalmente ultrapassada, uma
infraestrutura insuficiente para atender às necessidades da indústria e das reformas
fiscal e tributária tão faladas, mas sempre adiadas, dificultam ainda mais a retomada
do crescimento industrial. Pode-se acrescentar a burocracia descomunal, lenta,
ineficiente e desnecessária que faz com que o custo transacional no Brasil seja
altíssimo. Não há luz no fim do túnel, por enquanto.
Mesmo que o Brasil tenha trabalhadores qualificados, a afirmação de que o custo da
mão de obra é um fator competitivo importante não se confirma. O custo de um
empregado na indústria chega a mais de 140% do seu salário nominal. Diante disso,

enquanto não reduzirmos significativamente os encargos sobre a folha de pagamento
não seremos competitivos.
É essencial que a produtividade da indústria seja aumentada por meio da qualificação
dos trabalhadores e pelo investimento em máquinas mais modernas e eficientes;
afinal, o nosso parque industrial está parcialmente sucateado.
O fato é que não podemos competir com outros países em igualdade de condições,
quanto mais gerar valor econômico agregado. O custo da energia elétrica (kWh) no
Brasil, por exemplo, é um dos maiores do mundo.
Diante disso, segmentos eletrointensivos – como os de alumínio, papel e celulose,
petroquímicos e siderúrgicos – são duramente afetados. A elevada participação da
energia elétrica no custo total da produção inibe consideravelmente os investimentos
em novas fábricas no país.
Estamos novamente diante de grandes desafios que precisam ser tratados com
urgência se não quisermos ser o eterno país do futuro. No curto prazo, precisamos
encaminhar o ajuste fiscal para combater o déficit público, que em 2015 atingiu mais
de R$ 114 bilhões.
A inflação na casa dos dois dígitos também assusta e corrói a renda de milhares de
brasileiros que estão perdendo o emprego. Assim como a alta taxa de juros, que
precisa ser reduzida consideravelmente se quisermos voltar a crescer de maneira
sustentável e com os investimentos necessários.
O Brasil é um país com condições excepcionais para crescer, é muito maior do que
qualquer crise, mas deve ser repensado para que daqui a algumas décadas seja esse
Brasil que almejamos. Precisamos fazer a nossa lição de casa.
Enquanto isso, lá em Brasília, la nave va, fazendo água!
Andreas Hoffrichter é diretor da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha
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