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GM ADIA CORTES EM SÃO CAETANO POR UM MÊS



APÓS 7 MESES DE QUEDA, ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA CRESCE 1,3%



PIB DA INDÚSTRIA CAI 6,2%; DE SERVIÇOS, -2,7% E AGROPECUÁRIA SOBE
1,8% EM 2015



CRISE DESEMPREGA CHEFES DE FAMÍLIA E PÕE JOVENS MAIS CEDO NO MERCADO



METALÚRGICOS ENCERRAM GREVE EM FÁBRICA DA CHERY



CNI DEFENDE CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA QUEDA DA SELIC



TOYOTA TERÁ NOVA REESTRUTURAÇÃO GLOBAL EM ABRIL



FORD LANÇA SEIS CARGO AUTOMATIZADOS



TRIUMPH COMEÇA PRÉ-VENDA DA NOVA BONNEVILLE



MAN LATIN AMERICA ENTREGA NOVE CAMINHÕES PARA A EGA TRANSPORT



MERCEDES AMPLIA PRESENÇA DA ALLIANCE NO BRASIL



FORMEL D CRIA OPORTUNIDADES PARA DRIBLAR CRISE



JAGUAR LAND ROVER QUER AUMENTAR VENDAS CORPORATIVAS NO BRASIL



TARIFA DE ÔNIBUS PODE VOLTAR A SUBIR EM CURITIBA



BRASIL REGRIDE DE 4º PARA 7º LUGAR NO RANKING DE CARROS



CÂMARA APROVA MP 694 MESMO COM POSSIBILIDADE DE PROPOSTA CADUCAR



SANTANDER: ENERGIA EÓLICA DEVE RESPONDER POR 50% DA CARTEIRA DE
PROJECT FINANCE



RISCO DE DESABASTECIMENTO DE ENERGIA É ZERO NO PAÍS, APONTA CMSE



MURILO FERREIRA DIZ QUE NÃO HÁ COMO PREVER A RECUPERAÇÃO DO PREÇO DO
MINÉRIO



RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISPARAM 391,2% EM FEVEREIRO, DIZ BOA VISTA
SCPC



CONFIANÇA INDUSTRIAL CAI A 43,4 PONTOS EM FEVEREIRO, MOSTRA SENSOR DA
FIESP



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É A GRANDE APOSTA DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA



MINISTRA CONFIRMA QUE VAI PARTICIPAR DO JULGAMENTO DOS PLANOS
ECONÔMICOS



PEDIDOS DE FALÊNCIA CRESCEM 36% NO BIMESTRE



PIB DO BRASIL CAI 3,8% EM 2015 E TEM PIOR RESULTADO EM 25 ANOS



QUEDA ACENTUADA DO PIB JÁ ERA ESPERADA, DIZEM ECONOMISTAS



CÂMARA APROVA MP QUE AUMENTA IMPOSTO PARA ACIONISTAS DE EMPRESAS



CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO SOBE 2,2% EM FEVEREIRO, MOSTRA
CNC



EUA IMPÕEM TARIFAS ANTIDUMPING SOBRE AÇOS PLANOS DO BRASIL



EXPORTAÇÕES CRESCEM 6,1% EM 2015 E INVESTIMENTOS CAEM 14,1%,
INFORMA

IBGE



APESAR DO RECUO DE OCORRÊNCIAS, VALOR DAS FRAUDES NO PAÍS É ELEVADO



FRAUDE EM EMPRESAS CAI DE 27% PARA 12%



ARTIGO: TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE CRIAM EMPREGOS NO BRASIL



SOCORRO PARA AS EMPRESAS



ENTREVISTA: OS DESAFIOS DA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS



SETOR DE FERROLIGAS ESTÁ NO FUNDO DO POÇO
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GM adia cortes em São Caetano por um mês
03/03/2016 – Fonte: EM.com
A General Motors adiou, ao menos por um mês, seu plano de demitir 1,5 mil
trabalhadores da fábrica de São Caetano do Sul, no ABC paulista. O pessoal que seria
dispensado está num grupo de 2.250 funcionários que estão em lay-off (com contratos
suspensos) e deveriam retornar à fábrica na próxima semana.
A alegação da empresa era de que não há trabalho para todo esse grupo, pois a fábrica
opera com ociosidade.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio
da Silva, a GM decidiu retomar na segunda-feira, 7, o segundo turno de trabalho na
unidade - suspenso desde outubro - e está convocando mil funcionários.
Os outros permanecerão em lay-off por mais um mês, período em que empresa e
sindicato avaliarão medidas para evitar os cortes. Inicialmente, a empresa pretendia
convocar 300 a 400 trabalhadores para operar parcialmente o segundo turno.
"Vamos tentar durante o mês negociar medidas para evitar o maior número possível
de demissões", disse Silva. No fim de janeiro, a montadora demitiu 517 operários da
fábrica de São José dos Campos (SP) após o fim do programa de lay-off.
Em nota, a GM confirmou nesta quarta-feira, 2, que parte dos empregados do
complexo de São Caetano que estava em lay-off retornará ao trabalho na segundafeira, 7, e outra parte terá o período do programa estendido por mais 30 dias, mas
não divulgou números. "A medida visa a ajustar a produção à demanda do mercado
brasileiro", disse a empresa.
Novo compacto
A fábrica do ABC emprega cerca de 9,8 mil trabalhadores, incluindo pessoal
administrativo, informou o sindicato. A unidade produz os modelos Cobalt, Montana,
Spin e Cruze, mas este último terá a produção transferida para a Argentina nos
próximos meses.
De acordo com Silva, um novo compacto será fabricado na unidade no lugar do Cruze,
mas não há detalhes sobre o projeto. Uma hipótese é que seja o substituto do Celta
ou do Corsa, ambos já fora de linha.
No primeiro bimestre, as vendas da GM caíram 34,8% em relação ao mesmo período
de 2015, somando 48,8 mil unidades. Ainda assim, a marca ocupa a liderança em
vendas no País, à frente da Fiat, que está em segundo lugar na lista, com 44,5 mil
unidades vendidas, 47,9% a menos em relação aos dois primeiros meses do ano
passado.
O mercado total de automóveis e comerciais leves caiu 31% no bimestre, para 291,7
mil unidades. Incluindo caminhões e ônibus, a queda é de 31,3%, com 302 mil veículos
comercializados no período, o mais baixo volume desde 2007.
Após 7 meses de queda, atividade da indústria paulista cresce 1,3%
03/03/2016 – Fonte: G1

A indústria paulista voltou a crescer após sete meses de queda, segundo aponta o
Indicador de Nível de Atividade (INA) divulgado pela Fiesp, nesta quarta-feira (2). De
dezembro de 2015 para janeiro de 2016, a alta foi de 1,3%. Frente a janeiro de 2015,
o INA registrou queda de 11,5%. Segundo Paulo Francini, diretor do Depecon departamento de es , apesar de positivo, o resultado do INA de janeiro “é um número
pequeno”. Em 2013, 2014 e 2015 a alta em janeiro foi maior que a verificada em

2016. “Eu diria para deixar o otimismo de lado e considerar isso como uma coisa
normal dentro de um cenário de queda.”
Entre os indicadores de conjuntura, a variável horas trabalhadas na produção avançou
1,6% na passagem de dezembro para janeiro e foi a principal influência positiva na
formação do INA no período. A variável total de vendas reais recuou 0,3%, e o Nível
de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) caiu 0,5 ponto percentual.
O INA do setor de móveis avançou 2,8% na passagem de dezembro para janeiro. A
maior alta, de 9,7%, foi o total de vendas reais. As horas trabalhadas na produção
avançaram 1,2%, ao passo que o NUCI ficou estável (0,0 ponto percentual). Frente a
janeiro de 2015, o INA do setor apresenta retração de 2,4%.
PIB da indústria cai 6,2%; de Serviços, -2,7% e Agropecuária sobe 1,8% em
2015
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria caiu 6,2% em 2015 ante 2014. Os dados
foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que
anunciou nesta quinta-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.
No quarto trimestre de 2015, o PIB da indústria caiu 1,4% contra o terceiro trimestre
do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2014, o PIB da indústria mostrou
queda de 8%.
Serviços
O PIB de Serviços caiu 2,7% em 2015 ante 2014. No quarto trimestre de 2015, o PIB
de Serviços caiu 1,4% contra o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto
trimestre de 2014, mostrou queda de 4,4%.
Agropecuária
Quanto ao PIB da Agropecuária, ele subiu 1,8% em 2015 ante 2014. No quarto
trimestre de 2015, cresceu 2,9% contra o terceiro trimestre. Na comparação com o
quarto trimestre de 2014, o PIB da agropecuária mostrou alta de 0,6%.
Crise desemprega chefes de família e põe jovens mais cedo no mercado
03/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O avanço da recessão, que compromete a renda atual de milhões de famílias, ameaça
também o futuro de muitas delas. O desemprego entre chefes de família cresceu 53%
em apenas um ano, segundo o IBGE. Para especialistas, a perda da principal fonte de
renda da casa levará jovens a antecipar a busca por trabalho e deixar os estudos em
segundo plano, o que poderá limitar sua renda mais adiante.
De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) de janeiro, de cada dez pessoas
sem trabalho nas seis maiores regiões metropolitanas do país, três eram chefes de
família – a maior proporção, para o primeiro mês do ano, desde 2003. Ao todo,

estavam desempregados 560 mil homens e mulheres que antes eram os principais
responsáveis pelo sustento do lar, quase 200 mil a mais que no início de 2015.
A mesma pesquisa revela que, do total de 1,88 milhão de desocupados nas
metrópoles, 269 mil eram pessoas em busca do primeiro emprego, 45 mil a mais que
um ano antes. O avanço desse contingente é menor que o do total de chefes de família
sem emprego. Ainda assim, o número de indivíduos procurando trabalho pela primeira
vez é o maior dos últimos cinco anos para meses de janeiro.
“Um jovem que se dirige precocemente ao mercado de trabalho pode estar
comprometendo seu futuro, impedindo uma condição mais favorável lá na frente.
Quem entra com baixa escolaridade vai ganhar pouco e terá menos condições de subir
na carreira”, diz João Saboia, professor emérito do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O economista Hélio Zylberstajn, professor da Universidade de São Paulo e pesquisador
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), lembra que no passado recente
houve uma redução significativa na participação dos jovens no mercado de trabalho,
por bons motivos.
“Com o pai e a mãe trabalhando e os salários crescendo acima da inflação, muitos
jovens puderam se concentrar nos estudos. Foi uma conquista importante, que está
se perdendo agora”, lamenta.
O drama não se restringe ao núcleo familiar. A economia toda sofre quando diminui a
escolaridade dos novos trabalhadores. Com profissionais menos qualificados, ficará
mais difícil obter ganhos de eficiência, o que vai limitar o crescimento do PIB quando
a atividade econômica se reaquecer.
“A crise prejudica a formação e a acumulação de capital humano, que no Brasil já não
é lá essas coisas”, diz Zylberstajn. “Ou seja, o drama é instantâneo, mas também terá
efeitos lá na frente.”
Por conta própria
O índice de desocupação dos chefes de família só não é maior porque muitos dos
demitidos passaram a trabalhar por conta própria, na informalidade. É o caso do
almoxarife Luís Antônio Gomes de Lima, 47 anos. Quando a loja em que trabalhava
fechou as portas, há um ano, ele passou a fazer bicos como pedreiro e pintor.
“A renda até que não caiu tanto. O pior é ficar sem carteira assinada, sem os
benefícios”, diz Lima, responsável pelo sustento da mulher e de um filho de três anos.
Segundo a PME, em janeiro havia 4,61 milhões de pessoas trabalhando por conta
própria nas principais metrópoles, maior número para o mês desde o início da série
histórica, em 2002.

Hugo Harada/Gazeta do PovoFabiola Cottet e
Érico Rodrigues: demissão precipitou planos do
casal de morar fora do país.

Empresas dispensam até profissionais mais qualificados
Com a junção da crise brasileira com a crise da Petrobras e do setor, a empresa demitiu
centenas de pessoas.
Se há jovens largando o estudo e precipitando a entrada no mundo do trabalho, a
economia brasileira sentirá falta de profissionais qualificados quando voltar a crescer.
Mas, enquanto a crise não acaba, as empresas continuam abrindo mão de funcionários
mais instruídos.
Depois de pelo menos uma década de crescimento, o mercado formal voltou a
dispensar os mais experientes e escolarizados em 2014. Naquele ano, o país fechou
134 mil postos de trabalho para pessoas com 30 anos ou mais, formadas no ensino
médio ou superior. Em 2015, houve 818 mil dispensas de profissionais com essas
características. Em janeiro deste ano, mais 49 mil demissões.
O administrador Érico de Oliveira Rodrigues, que tem MBA em controladoria e finanças,
foi demitido em agosto da companhia em que trabalhava, uma multinacional da
indústria do petróleo. “Com a junção da crise brasileira com a crise da Petrobras e do
setor, a empresa demitiu centenas de pessoas”, conta.
Érico e a esposa, Fabiola Cottet, já pensavam em deixar o país. A demissão dele, que
tinha o maior rendimento, apressou a decisão: os dois vão morar no Canadá a partir
de abril. Ele fará uma pós-graduação e tem permissão para trabalhar até 20 horas por
semana; ela poderá trabalhar até 40 horas.
Crise em Casa
Em janeiro, 560 mil chefes de família estavam sem trabalho nas principais regiões
metropolitanas, o equivalente a quase 30% de todos os desocupados. São os piores
números em mais de uma década. Veja dados acessando matéria pelo site.
Metalúrgicos encerram greve em fábrica da Chery
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business

Terminou na quarta-feira, 2, a greve dos metalúrgicos da fábrica da Chery em Jacareí
(SP) que emprega cerca de 400 pessoas. Em assembleia realizada pela manhã, os
trabalhadores aprovaram a proposta da montadora em contratar oito dos 40 demitidos
pela empresa BMS que prestava serviços de logística e cujo contrato foi encerrado na
semana passada.
Segundo o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e Região, na rodada
de negociações com a montadora feita na terça-feira, 1º, ficou acertado que os outros
32 funcionários dispensados serão priorizados em futuras contratações e que a
empresa também se comprometeu a assinar um termo que proíbe a terceirização dos
setores de logística e manuseio dentro da fábrica.
Os trabalhadores cruzaram os braços na sexta-feira, 26, após o anúncio da demissão
de 40 pessoas pela BMS após a empresa e a montadora rescindirem o contrato. Em

três dias úteis, a Chery deixou de fabricar 25 unidades do modelo Celer, o único em
linha de produção até agora na unidade de Jacareí, que segundo a montadora, deve
começar a montar o New QQ ainda neste mês.
As dispensas foram comunicadas durante a negociação do sindicato com a montadora
para incorporar os trabalhadores ao quadro de funcionários da Chery. De acordo com
o sindicato, os trabalhadores demitidos eram responsáveis pela separação de peças e
alimentação da linha de produção e que por se tratarem de setores que exercem
atividades fim dentro da empresa, tal terceirização é proibida por lei trabalhista.
Uma nova reunião entre o sindicato e a Chery deverá discutir a estabilidade de
emprego, mas ainda não há informações sobre a data do novo encontro.
CNI defende criação de condições para queda da Selic
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
Após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter
a taxa básica de juros (Selic) em 14,25% ao ano pela quinta vez consecutiva, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou que a decisão do colegiado não
surpreendeu a instituição. "O aprofundamento da recessão possibilitaria a redução da
taxa, mas a inflação persistentemente alta e distante da meta motivou a cautela do
Banco Central", disse em nota.
Segundo a CNI, o Brasil precisa criar as condições que permitam a queda dos juros. A
instituição frisou ainda que a taxa de 14,25% a.a. é muito alta e prejudica o
crescimento da economia. "A redução dos juros depende de reformas estruturais e de
um ajuste fiscal efetivo, que restabeleça a confiança dos agentes econômicos e afaste
o risco de uma trajetória crescente e insustentável da dívida pública brasileira, abrindo
caminho para a reorganização da economia e à retomada do crescimento", destacou
a CNI.
O Copom manteve a Selic em 14,25% a.a. após um placar de 6 a 2. Os diretores
Sidnei Marques e Tony Volpon votaram para que a Selic subisse 0,5 ponto porcentual.
Desde novembro, esses dois membros insistem para que a taxa suba a 14,75% ao
ano. O voto dos dois diretores estava sendo considerado pelos analistas do mercado
com um importante sinalizador dos próximos passos da política de juros do BC.
Firjan
A direção da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) afirmou em
nota à imprensa que "era esperada" a decisão do Banco Central em manter inalterada
a taxa basic de juros.
"Em uma economia em forte recessão, a taxa de juros não é o instrumento adequado
para que a inflação retorne às metas estabelecidas. Prova disso é que o nível de preços
está em ascensão, muito acima da meta estabelecida e no maior patamar em mais de
dez anos, mesmo após a taxa Selic ter praticamente dobrado."
Nesse contexto, a direção da Firjan voltou a defender um plano fiscal de longo prazo
que signifique "aumento do superávit primário, via redução dos gastos públicos de
natureza corrente".
Na nota à imprensa, a direção argumenta que "só desta forma será possível conter a
escalada da dívida pública e da inflação, e afetar positivamente a confiança de
empresas e consumidores".

Na nota, os dirigentes da federação criticaram a decisão de flexibilizar a meta fiscal
para 2016. "O Brasil não pode mais se furtar de atacar as questões estruturais. Com
efeito, as velhas e necessárias reformas precisam ser postas e prática, a começar pela
reforma fiscal", escreve a direção da Firjan.
Toyota terá nova reestruturação global em abril
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business

A Toyota anuncia novas alterações em sua estrutura corporativa global e que serão
adotadas a partir de 1º de abril próximo conforme comunicado divulgado pela
companhia na quarta-feira, 2. A montadora definiu a reestruturação com mudanças
profundas e considera que elas orientarão a empresa na construção de uma
organização com base no produto e não mais na função, permitindo a eliminação de
barreiras, agilizando os processos e extinguindo trabalhos desnecessários.
“Esta mudança estrutural pode não ser a solução definitiva, mas é certamente uma
oportunidade”, disse em nota o presidente global da Toyota, Akio Toyoda. “Eu gostaria
de fazer disso uma oportunidade para aprimorar nossa força de trabalho e promover
ainda mais a produção de carros cada vez melhores. O sucesso dessa mudança está
em nossas mãos”, acrescentou.
Em 2011, a Toyota havia anunciado uma reorganização de sua estrutura com o
objetivo de promover a gestão autônoma por região, sendo que em 2013, dividiu uma
parcela significativa de suas operações automotivas em quatro unidades de negócios.
“Apesar dessas mudanças estruturais, a Toyota ainda depende, em grande parte, de
esforços individuais de seus próprios membros da equipe, o que em muitos casos, a
coordenação interfuncional de todo esse processo acaba por consumir uma quantidade
desproporcional de tempo e esforço”, informa.
Com base nisso, a montadora efetivará as mudanças a partir de uma reorganização
das unidades de operação global por região, dando-lhes mais autonomia e
independência, além de criar sete divisões de desenvolvimento por tipo de produto,
cada uma responsável por suas estratégias no curto e médio prazo. Para algumas
delas, serão designados novos diretores.
A operação global se manterá em duas grandes divisões de negócio: Toyota 1 que
integra as regiões da América do Norte, Europa, parte da África e Japão, enquanto
Toyota 2 continua reunindo China, parte da Ásia sem o Japão, Oriente Médio, norte da
África, Leste Asiático, Oceania, América Latina e Caribe.
“Acredito que essa mudança estrutural permitirá à nossa região se desenvolver e
crescer ainda mais, trabalhando em uma maior sinergia com a nossa matriz e em linha
com outros mercados mundiais. Também irá melhorar a nossa capacidade de atender
as necessidades dos nossos clientes e responder aos desafios da inovação, mobilidade
e conectividade”, afirma Steve St. Angelo, CEO da Toyota para a América Latina e

Caribe.
Para o desenvolvimento por tipo de produto, serão criadas sete divisões:
-

Pesquisa e Desenvolvimento Inovador e Engenharia;
Divisão Carros Compactos;
Divisão Veículos Médios;
Divisão Veículos Comerciais;
Divisão Lexus Internnational;
Divisão Motores;
Divisão Conectividade.

Pesquisa e desenvolvimento, engenharia de produção e operações de manufatura, que
são organizadas por função até o momento, serão divididas em duas categorias:
“avançada” e “produção em massa”, para então serem alocadas em cada divisão.
As afiliadas do Grupo Toyota responsáveis pelo desenvolvimento e produção de
veículos também contribuirão para essas divisões, quando necessário.
Para simplificar o desenvolvimento de produtos que podem rapidamente atender às
necessidades locais, a discrição sobre o uso de uma certa quantidade de recursos de
pesquisa e desenvolvimento serão alocados em regiões específicas.
Já a matriz, no Japão, terá o novo centro de pesquisa Frontier, cujo objetivo será o de
desenvolver novas tecnologias e modelos de negócio a partir de uma perspectiva de
longo prazo, a criação de uma divisão de estratégia corporativa, algo como uma
reorganização das divisões que não se incluem nas sete citadas anteriormente e cuja
função principal será o de planejamento estratégico de médio e longo prazos a fim de
determinar futuras orientações estratégicas e melhorias dos recursos operacionais.
Veja abaixo as principais mudanças organizacionais da Toyota:

Ford lança seis Cargo automatizados
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business

O interior do Ford Cargo Torqshift, com a alavanca do câmbio automatizado: três vezes
mais barata que a transmissão automática tradicional
A Ford Caminhões acrescentou de uma só vez à linha Cargo 2017 seis modelos
Torqshift com uma nova transmissão automatizada fornecida pela Eaton. “O objetivo
é cobrir segmentos em que não tínhamos essa opção a oferecer. Com isso deveremos
ganhar mais um a dois pontos porcentuais de participação de mercado este ano”,
projeta João Pimentel, diretor de operações de caminhões da Ford.
Os novos Cargo Torqshift começaram a ser produzidos na última semana de fevereiro
na fábrica de São Bernardo do Campo (SP) e estará à venda nas 120 concessionárias
a partir do meio de março.
Segundo Pimentel, apesar do tombo de 34% nas vendas em 2015, o recuo foi menor
para a Ford do que a média do mercado de caminhões (quase 48%) porque a marca
conseguiu ganhar quatro pontos porcentuais de participação, para 18%, graças
especialmente ao crescimento nos segmentos de semileves (de um ano para outro o
share saltou de 27% para 31%) e leves (de 15% para 42%), com a volta dos Série F
350 e 4000 em 2014.
Contudo, houve perda de 16% para 13% no segmento de semipesados, justamente
onde a Ford espera ganhar mais negócios com os novos Cargo automatizados. Com
isso, a expectativa é que, de novo, a queda seja mais branda do que a retração de
10% do mercado esperada para 2016.
TENDÊNCIA
A montadora calcula que atualmente 20% dos caminhões vendidos no País saem de
fábrica com câmbio automatizado, como opção cerca de três vezes mais barata do que
a transmissão automática tradicional, ao mesmo tempo em que aumenta o conforto
do motorista e reduz consumo de combustível e custos de manutenção.
“Por isso essa é uma tendência crescente no mercado brasileiro e este ano a fatia dos
modelos automatizados deve chegar perto de 35%, com expansão prevista para 70%
a 75% nos próximos anos e até 100% no caso de caminhões extrapesados”, calcula o
gerente de marketing Flávio Costa.
No caso da Ford, a expectativa é que os automatizados representem 13% dos negócios
este ano, considerando a projeção de 35% das vendas do pesado Cargo 2429 chassicabine 6x2 e 20% dos outros cinco modelos Torqshift semipesados 4x2 que estão
sendo lançados agora (1723 Kolector preparado para coleta de lixo; 1723 e 1729R
chassi-cabine; e os cavalos mecânicos 1729T e 1933T), além de 100% dos
extrapesados 2042 e 2842 lançados em 2013, que usam o câmbio robotizado de 16

marchas da ZF. O novo Cargo 1933T só será oferecido com a transmissão
automatizada Eaton de 16 velocidades, enquanto os demais Torqshift usam a caixa de
10 marchas.
ESTRATÉGIA DE PREÇO MENOR
A transmissão automatizada acrescenta cerca de R$ 10 mil ao preço dos caminhões,
mas em todos seis os novos Torqshift a estratégia é vender por valores abaixo do que
considera ser os principais concorrentes – no caso, alguns dos Volkswagen das linhas
Worker e Constellation e os Mercedes-Benz Atego.
Além do preço menor, a Ford também garante que os seus veículos automatizados
são mais econômicos, têm menor custo de manutenção e o câmbio oferece mais
funcionalidades. “Estamos oferecendo um pacote mais completo e mais barato”,
afirma Antonio Baltar, gerente de vendas e marketing da Ford Caminhões.
Como exemplo dessa estratégia para ganhar mercado, Baltar cita o preço médio do
modelo que deverá ser o automatizado mais vendido, o chassi-cabine simples 6x2
Cargo 2429 Torqshift, de R$ 220 mil, cerca de R$ 3 mil mais barato do que os
concorrentes automatizados VW Constellation 24.280 e R$ 8 mil a menos do que o
Mercedes-Benz Atego 2430. A Ford também garante que seu caminhão é 6% mais
econômico do que o rival da MAN e 10% em relação ao Cargo 2429 com câmbio
manual.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
O novo câmbio foi desenvolvido durante dois anos pela Eaton em conjunto com a Ford
e Cummins, que fornece os motores para a maioria da linha Cargo. “Como temos uma
parceria intensa com a Cummins nos Estados Unidos, o desenvolvimento foi mais fácil
e eficiente”, explica Amaury Rossi, diretor de contratos de manufatura de transmissões
e embreagens da Eaton, que fabrica as novas caixas em sua fábrica de Valinhos (SP).
Segundo Rossi, já existem negociações com outros fabricantes de caminhões, mas
dificilmente algum novo cliente fechará contrato ainda este ano.
Foram lançadas três novas caixas automatizadas, uma delas de 16 velocidades e duas
marchas à ré, com aplicação exclusiva no único pesado da família Torqshift, o cavalo
mecânico 4x2 Cargo 1933T, com motor 8.9 de 334 cavalos e capaz de tracionar até
45 toneladas de carga.
O modelo será vendido exclusivamente com o câmbio robotizado e suspensão traseira
a ar. O foco, segundo a Ford, é o transporte de bens mais frágeis, mais suscetíveis a
danos no percurso.

As outras duas transmissões são de 10 velocidades, aplicadas aos motores Cummins
6.7 de 230 e 290 cavalos, mas uma delas foi projetada para uso específico no 1723
Kolector, preparada para uso severo de trocas no anda-e-para da operação de coleta
de lixo e com duas marchas à ré, uma delas super-reduzida para encarar as ladeiras
mais íngremes.
Em uma operação de rodagem de 6,5 mil quilômetros mês, a Ford estima que o câmbio
automatizado evita que o motorista tenha de executar 38 mil trocas de marchas, com
diversas vantagens adicionais além do conforto que a solução traz.
Segundo João Filho, chefe de engenharia da Ford Caminhões, as novas transmissões
foram projetadas com foco na economia de combustível e de redução de custo de
manutenção.
Ele cita como exemplo a embreagem acionada por atuador elétrico, preparada para
durar quatro vezes mais do que a aplicada em câmbio manual equivalente, pois o
sistema faz trocas precisas e rápidas, evitando assim o abuso da embreagem.
O sistema, que agrega ao câmbio atuadores elétricos de embreagem e trocas das
marchas, freio de inércia (que torna os engates mais rápidos) e uma central eletrônica
de comando, também previne a super-rotação do motor, pois corta a aceleração
automaticamente quando o limite é atingido.
A transmissão automatizada Eaton faz as trocas automáticas de marchas quando a
alavanca está na posição “D” (drive), mas se quiser o motorista também pode
comandar os engates colocando em “M” (manual) e subindo ou reduzindo por meio de
um pequeno botão na manopla.
O câmbio também pode atuar como um eficiente freio motor quando se coloca na
posição “L” (low), que reduz automaticamente as marchas para enfrentar descidas
com mais segurança.
O sistema também tem a função kick-down, que mantém o caminhão freado por até
três segundos enquanto o motorista pisa no acelerador para dar partida suavemente
nas ladeiras, sem deixar o veículo voltar, além do creep (arrasto), que mantém a
aceleração constante para velocidades entre 5 e 7 km/h.
Com o lançamento dos novos Torqshift e mais duas outras versões manuais da família
Cargo, a Ford aumentou de 26 para 34 modelos o total de modelos oferecidos
(incluindo também a Série F) em sua linha 2017, lançada já este ano.
A ideia e fechar lacunas e causar impressão de antecipação de lançamentos/novidades
para tentar levar alguma vantagem no combalido mercado nacional de caminhões.
Triumph começa pré-venda da nova Bonneville
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business

A Triumph começa a pré-venda da Street Twin, primeira moto da nova linha Bonneville
a ser lançada no Brasil. As 200 unidades iniciais serão entregues por R$ 36,5 mil. A

chegada às concessionárias começa na segunda metade de abril. A Bonneville terá
outros três modelos no Brasil: T120, T120 Black e Thruxton R. Todos serão montados
em Manaus e chegarão às revendas de forma escalonada até setembro.
A linha Bonneville tem agora com um conjunto exclusivo de chassi e suspensão para
cada modelo e pacote de tecnologia focado no piloto. A Street Twin recebeu novo
motor bicilíndrico de oito válvulas, 900 cc e 55 cavalos.
Seu torque de 8,15 kgf.m está 18% mais alto que o do modelo antigo. A motocicleta
é equipada com controle de tração, sistema eletrônico de aceleração, freios ABS e
embreagem deslizante assistida.
Também são de série a luz traseira de LED, a entrada USB abaixo do assento, o
imobilizador do motor e as rodas fundidas com pintura preta. A Triumph desenvolveu
mais de 150 acessórios para o modelo.
MAN Latin America entrega nove caminhões para a EGA Transport
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business
A MAN Latin America realiza a venda de nove caminhões para a EGA Transport,
empresa de logística atuante no setor portuário. Os modelos MAN TGX e os VW
Constellation 19.360 ampliam a frota da empresa para o transporte de contêineres
entre o Porto de Santos, em São Paulo, e o de Itajaí, em Santa Catarina, em um trajeto
de cerca de 7 mil quilômetros por mês.
A transportadora estreou o leasing operacional para o MAN TGX e a tecnologia V-Tronic
no caminhão Volkswagen, lançado na linha 2016. Os veículos foram entregues pela
concessionária Apta Litoral, responsável pela venda de produtos das marcas na
Baixada Santista, no litoral paulista.
“Já havíamos testado e aprovado os modelos TGX em experiências prévias, mas essa
oportunidade de negócio foi determinante para nossa decisão atual”, ressalta Lélio
Assumpção Filho, diretor de transportes do Grupo EGA.
“Com as aquisições, a frota da EGA Transport se beneficia de algumas das nossas mais
recentes novidades para o mercado brasileiro.
Batalhamos fortemente para obter o reconhecimento de frotistas e transportadores
autônomos e negócios como esse, que vencemos pelos diferenciais de nossos veículos
e atendimento, mostram que estamos no caminho certo”, explica Ricardo Alouche,
vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da MAN Latin America.
Mercedes amplia presença da Alliance no Brasil
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business

Pouco mais de um ano após seu lançamento no mercado brasileiro, a linha de peças
de reposição Alliance Truck Parts aumenta sua participação e contabiliza a venda para
mais de 4 mil clientes, dos quais 40% realizaram mais de uma compra. A marca norte-

americana ligada à Daimler Trucks é oferecida pela Mercedes-Benz por meio da rede
de concessionárias e tem atraído preferencialmente os caminhoneiros autônomos,
apesar de também atender frotistas. Desde novembro de 2014, quando chegou ao
País, a linha entregou mais de 15 mil peças ao mercado de reposição.
“Estamos focando cada vez mais no aumento de distribuição no mercado. A tendência
é ampliar ainda mais o alcance junto à nossa rede, porque vamos realizar uma
campanha de divulgação na mídia e nos concessionários, apoiando as equipes de peças
e serviços na argumentação junto aos clientes”, afirma o vice-presidente de vendas,
marketing e pós-venda de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz no Brasil, Roberto
Leoncini.
O portfólio inclui diversos itens para a linha de comerciais, como defletores
aerodinâmicos para caminhões e vans da marca, bem como rodas de alumínio, tampas
de estribo e até geladeira portátil, estes também para veículos de outras marcas.
Segundo a empresa, os acessórios mais vendidos são defletores para os caminhões
Axor e van Sprinter, além de pastilhas de freios e filtros de ar e de combustível.
Para o diretor de peças & serviços ao cliente da Mercedes-Benz, Silvio Renan, o
atendimento multimarcas representa mais uma oportunidade para a rede de
concessionários ampliar o relacionamento com novos clientes.
“Temos soluções para todas as demandas, que encontram tudo o que necessitam
dentro da própria Mercedes-Benz. Dessa forma, buscamos conquistar novos clientes e
fidelizar os atuais, tanto os frotistas, quanto os autônomos, ambos potenciais
consumidores de produtos da linha Alliance”, ressalta.
Formel D cria oportunidades para driblar crise
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business

A Formel D comemora 20 anos de presença no mercado brasileiro em 2016. A empresa
alemã é especializada em projetos de redução de custos e aumento da produtividade
para a indústria automotiva, como gestão eficiente e desenvolvimento de
fornecedores.
Para celebrar o marco, a operação - a mais antiga das 43 subsidiárias da companhia
no mundo – trabalha para entregar bons resultados mesmo com a crise econômica e
política que afeta o País e atrapalha a evolução dos negócios. O plano é criar boas
oportunidades para trabalhar localmente.
“Projetamos aumento de 10% a 15% no nosso faturamento este ano”, determina
Marcelo Paiva, diretor técnico da companhia no Brasil, sem especificar valores. Se
concretizado, o crescimento acontecerá sobre bom resultado, já que os negócios da
Formel D se mantiveram em patamar estável no ano passado, apesar da severa
retração da indústria automotiva.

“No fim de 2014 cheguei a avisar a nossa matriz na Alemanha para não esperar muito
de nós no Brasil porque o cenário estava piorando, mas o resultado acabou
surpreendendo”, admite.
A empresa tem conseguido driblar o momento difícil justamente por oferecer soluções
que as empresas precisam ainda mais durante uma crise. “Sempre há possibilidade
de reduzir custos e melhorar performance”, observa Paiva. O trabalho é feito por
projetos, com atuação equilibrada: 50% das receitas vêm das montadoras e 50% de
fornecedores, principalmente do tier 1. “Conseguimos resolver alguns problemas que
a empresa, que está envolvida na situação, não enxerga. Oferecemos a solução”,
aponta.
A sede da companhia no Brasil fica em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, mas
a atuação cobre os principais polos automotivos do País. São 350 funcionários
distribuídos em seis estados, incluindo Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul e, mais recentemente, Pernambuco, onde a Formel D deve instalar
escritório no segundo parque de fornecedores do Polo Automotivo Jeep, a convite da
FCA.
A ideia é que, estruturada ali, a empresa preste serviço para a cadeia produtiva da
montadora e melhores e operação. Outro negócio recente é com a BMW, principal
cliente global da companhia que fechou projeto no Brasil voltado à área de pós-venda.
Jaguar Land Rover quer aumentar vendas corporativas no Brasil
03/03/2016 – Fonte: Automotive Business

A Jaguar Land Rover estima aumentar de 8% para 12% a participação das vendas
corporativas nos negócios totais da empresa no Brasil este ano. Após registrar
aumento de 30% em 2015 na comparação com o ano anterior, o mercado segmentado
para empresas é o novo alvo da companhia, que há dois anos criou dentro de sua
operação nacional uma área dedicada a este tipo de venda, contando atualmente com
16 business centers em sua rede de concessionárias.
Para alcançar a meta de 2016, a JLR primará por modelos de entrada: ““Acabamos de
introduzir no mercado de vendas corporativas o sedã médio Jaguar XE, que deve
contribuir para o crescimento neste nicho do setor.
O cliente procura por um veículo que entregue não só qualidade e durabilidade, mas
também sofisticação, tecnologias modernas, segurança, conforto e bem-estar. Ter a
marca Jaguar ou Land Rover também traz valor agregado para a empresa, pois
colabora com a satisfação de seu funcionário e, consequentemente, para a retenção
dele na empresa”, afirma Ruben Barbosa, diretor de vendas da Jaguar Land Rover
para América Latina e Caribe.
O executivo acrescenta que o lançamento do Discovery Sport na versão diesel no fim
do ano passado também contribuirá com os planos de vendas corporativas,

expandindo para o segmento de agrobusiness, concentrado no interior das capitais e
nas regiões Centro-Oeste e Nordeste.
Segundo a montadora, os clientes neste nicho de negócio estão concentrados em
grandes empresas, geralmente multinacionais e em cargos de diretoria e presidência
que usufruem deste benefício, além do segmento de terceirização de frota e, por
último, médias empresas.
O crescimento da capilaridade da rede de concessionárias também refletiu no
desempenho das vendas, uma vez que agora há uma presença maior, principalmente
da marca Jaguar, no território brasileiro. Até o fim do ano a empresa pretende
aumentar para 30 business centers.
Com a inauguração da fábrica em Itatiaia (RJ) prevista para este primeiro semestre e
com a produção dos modelos Range Rover Evoque e Discovery Sport, a JLR prevê que
o prazo de entrega deve ser reduzido, resultando também no incremento das vendas
corporativas.
Tarifa de ônibus pode voltar a subir em Curitiba
03/03/2016 – Fonte: Bem Paraná

O valor da tarifa de ônibus em Curitiba, que já havia sido reajustada no final de janeiro,
poderá voltar a subir em breve. Após motoristas e cobradores de ônibus chegarem a
um acordo com empresários do setor e conquistarem um reajuste salarial de 11,3%,
o Setransp (Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana)
deve protocolar até o final desta semana um pedido para que o valor da tarifa técnica,
atualmente em R$ 3,27, seja reajustado. O valor do reajuste, contudo, ainda é
calculado pela equipe técnica do Setransp.
A Urbs, por meio de sua assessoria de comunicação, afirmou não ter sido homologado
ainda o pedido da Setransp, mas apontou que isso deveria ocorrer até hoje. Já o
sindicado patronal revelou que está terminando os cálculos para embasar o pedido de
reajuste e que até amanhã deverá homologar o pedido.
O último reajuste da tarifa do transporte em Curitiba foi anunciado no dia 29 de
janeiro, com a passagem subindo de R$ 3,30 para R$ 3,70 a partir do dia 1º do mês
passado. Na época, a própria Urbs admitia a possibilidade de um novo reajuste devido
às negociações salariais envolvendo as empresas e os motoristas e cobradores de
ônibus. O salário dos trabalhadores representa quase 50% da tarifa-técnica repassada
aos empresários.
Empresas de ônibus reclamam desde o ano passado que a tarifa técnica paga em
Curitiba está defasada, por isso, apesar do aumento no começo de fevereiro, ainda
insistem em uma nova reformulação do valor pago às empresas.

Se rejeitar aumentar novamente a passagem do ônibus, a Urbs tem a seu favor o
argumento de que o reajuste dos trabalhadores foi abaixo do último reajuste tarifário
(11,3% x 12,12%). Poderia então ter de enfrentar novas pressões por parte das
empresas.
Brasil regride de 4º para 7º lugar no ranking de carros
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
As vendas de veículos no Brasil regrediram em quase uma década e o mercado
nacional caiu três posições no ranking internacional dos maiores do mundo. Dados
apresentados nesta quarta-feira, 2, pelas montadoras indicaram que o Brasil passou
do quarto maior mercado do mundo de veículos em 2014 para o sétimo. A queda, em
termos porcentuais, foi de 27%, o segundo pior desempenho do mundo, melhor
apenas que o dos russos, sob embargo comercial.
Os dados foram apresentados durante o Salão do Automóvel em Genebra, um dos
mais importantes do mundo. "Depois de registrar anos de crescimento, vimos em 2015
uma confirmação de algo que já havia começado em 2014, que era a queda de
vendas", disse Yves van der Straaten, secretário-geral da Organização Internacional
de Construtores de Automóveis (Oica). "O que nos assusta, porém, é que a crise se
acentuou em 2015."
"Lamentavelmente, o Brasil deixou de ser o quarto maior mercado de carros do mundo
para ocupar apenas a 7.ª colocação", indicou. Em 2014, a queda foi de 15%, com
outros 27% em 2015. "Houve um colapso", disse o executivo.
Em 2012, no auge das vendas, 3,8 milhões de carros foram registrados no Brasil. Em
2015, o número foi de 2,5 milhões, o equivalente ao que existia em 2007. Naquele
ano, 2,46 milhões de carros foram produzidos. Com o desempenho, o Brasil foi
superado pelo Reino Unido, Índia e Alemanha.
A situação brasileira acabou afetando toda a região da América do Sul, que voltou a
ter patamares de venda de onze anos atrás, com uma queda anual de 19,8%, e de
20,7% na produção. "Estamos de volta a 2005", disse Straaten.
O caso argentino, porém, é menos dramático que o do Brasil. Em 2015, a redução de
vendas foi de apenas 1%. Mas, em 2014, a queda havia sido de 36%. "Acreditamos
que a situação argentina vai melhorar com a volta do país ao mercado financeiro",
disse.
China
Se a situação brasileira preocupa as multinacionais, o cenário é ainda de certa
estabilidade na China. Em 2015, mesmo com a desaceleração do crescimento, as
vendas de carros tiveram uma alta de 5%, com a uma elevação de 3% na produção.
"A China continua sendo o maior mercado global", disse.
Mesmo nos Estados Unidos, as taxas de crescimento levaram o setor a superar as
vendas que existiam antes da quebra do banco Lehman Brothers, em 2008. A América
do Norte registrou um crescimento nas vendas de 6,2% em 2015.
"Estamos bem acima da taxa registrada antes da crise", explicou o secretário-geral.
No total, a região já vende 1,6 milhão de carros a mais que em 2005. Já a produção
aumentou em 3%.

Apesar do bom momento, a América do Norte perdeu espaço para a China, onde está
hoje 27% da produção mundial de carros. Em 2005, a taxa era de apenas 9%. EUA,
México e Canadá representam 20% da produção mundial. Hoje, Japão e Coreia
representam 15%, e a Europa responde por 20%.
Segundo as montadoras, existem hoje 1,2 bilhão de carros nas ruas do mundo, um
aumento de 4% em comparação a 2014. Para 2016, a previsão é de um crescimento
de 2%.
Hoje, existem em média 180 carros para cada mil pessoas no mundo. No Brasil, a taxa
é de 207, contra 808 nos EUA. Na China, apesar de liderar a produção mundial, a taxa
é ainda de 108 carros a cada mil pessoas. Na Índia, é de apenas 22 carros por mil
habitantes.
Câmara aprova MP 694 mesmo com possibilidade de proposta caducar
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
Mesmo com a possibilidade de a proposta caducar, a Câmara aprovou na noite desta
quarta-feira, 2, a medida provisória (MP) 694. Entre outros itens, a proposta eleva a
alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o pagamento de
juros sobre capital próprio (JSCP), bem como traz reduções de benefícios fiscais em
leis federais. A matéria seguiu para o Senado.
A MP aprovada aumenta de 15% para 18% a alíquota do IRRF incidente no pagamento
de juros sobre capital próprio pagos ou creditados aos sócios ou acionistas de empresa.
Os juros sobre capital próprio são recebidos pelos sócios ou acionistas que financiam
a empresa com seus próprios recursos. Em troca de ajudar o negócio, eles têm direito
a receber juros pelo valor colocado na empresa.
A proposta também limita a dedução, para efeito de apuração do lucro real das
empresas, dos juros incidentes sobre o capital próprio. Pelo texto aprovado, os juros
que poderão ser deduzidos devem ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) ou a 5% ao ano, "o que for menor".
Antes da medida provisória, eram calculados com base apenas na TJLP, sem
porcentual de limite.
A MP aprovada também reduziu de 25% para 6% da alíquota do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre remessas de até R$ 20 mil ao exterior destinados ao
pagamento de viagens de turismo, negócios, treinamento ou missões oficiais. E
restabelece a isenção do imposto para as operadoras e agências de viagens limitadas
a R$ 10 mil ao mês, por passageiro. Nova MP nesse sentido foi editada nesta quartafeira, 2, pelo governo.
Na votação, os deputados aprovaram também emenda que deixa claro que
aposentadorias e pensões de brasileiros que moram em outros países não podem ser
tributados como remessas ao exterior.
O plenário aprovou ainda destaques do PSB e do PSDB estabelecendo que os benefícios
fiscais de isenção do Adicional do Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)
e de alíquota menor para o setor têxtil no âmbito da desoneração da folha de
pagamento aprovados valerão assim que a MP for sancionada.
Validade
Como mostrou mais cedo o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da
Agência Estado, apesar de aprovada pela Câmara nesta quarta-feira, o governo decidiu

que deixará a MP 694 caducar. A proposta perde a validade na próxima terça-feira, 8
de março, mas ainda precisa ser analisada pelo Senado. A decisão do governo se deu
após o Executivo não conseguir acordo com a oposição para tentar votar a matéria
antes de ela caducar.
O governo pediu a opositores que se comprometessem em não questionar, no Senado,
o prazo mínimo de sete dias de tramitação de MP naquela Casa antes de ela ser levada
ao plenário. Caso os opositores concordassem, o presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), poderia acelerar a tramitação da MP na Casa, fazendo com que
a proposta pudesse ser aprovada antes de ela perder a validade.
Santander: energia eólica deve responder por 50% da carteira de project
finance
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
Os contratos de Project Finance no segmento de energia eólica devem crescer em
ritmo mais acelerado este ano que outros segmentos da infraestrutura, na avaliação
do Santander. O banco espera que o setor atinja 50% dos estoques na carteira, ante
os 30% que representava há cerca de dois anos.
O chefe de Project Finance do Santander, Diogo Berger não revelou estimativa de
valores a serem captados, mas destacou que o crescimento esperado acompanha o
avanço dos projetos eólicos nos últimos anos. Atualmente existem 9 GW de projetos
contratados e em construção, outros 3,6 GW entraram em operação nos últimos dois
anos.
Além disso, ele lembrou que o segmento eólico tem risco mais limitado que outros
projetos de infraestrutura ou de outras fontes da matriz energética, o que beneficia as
operações no segmento. "Eólica tem um benefício muito grande que permite
diversificar: os tíquetes não são tão grandes quanto numa grande ou média usina",
acrescentou.
Ainda assim, as emissões de projetos eólicos enfrentam certa resistência dos
investidores, admitiu Berger, que comandou, nesta quarta-feira, 2, um evento sobre
o setor fechado para fundos de pensão, assets e outros potenciais investidores e
agentes do mercado financeiro com o intuito de ampliar o conhecimento na área e
estimular a participação de um número maior de investidores em futuras operações.
Segundo ele, existem no momento apenas entre 5 e 10 casas ativas no setor. "A ideia
é dobrar esse número, e para isso precisamos fomentar o conhecimento e desmitificar
o setor."
Entre as emissões que devem acontecer este ano estão três planejadas pela Casa dos
Ventos, que possui um dos maiores portfólios de projetos do País. Juntas, as captações
sob análise devem somar R$ 500 milhões, disse o diretor financeiro da empresa, Ivan
Hong. Se confirmado, será mais que o dobro que os R$ 200 milhões captados no ano
passado pela empresa, em duas operações.
"Tivemos uma boa resposta (nas emissões de 2015), com uma demanda maior que a
emissão", disse, admitindo, porém, que ainda há uma percepção de risco elevada para
os projetos eólicos.

Risco de desabastecimento de energia é zero no País, aponta CMSE
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
O risco de desabastecimento de energia continua em zero no País, de acordo com
informações divulgadas nesta quarta, 3, pelo Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico (CMSE), órgão presidido pelo Ministério de Minas e Energia.
Os números consideram todos os cenários utilizados pelo órgão para monitorar o setor
elétrico no País, como a série histórica de chuvas dos últimos 83 anos, a série sintética,
que desdobra o histórico em 2.000 cenários artificiais e a utilização de usinas
termelétricas.
Segundo nota divulgada nesta quarta pelo órgão, o Brasil conta com uma sobra
estrutural de 12.899 MW médios para atender o consumo, que está projetado em
64.573 MW médios neste ano. "De acordo com o Comitê, em 2016, entraram em
operação 1.463 MW do total de 7.223 MW de capacidade de geração previstos para o
ano, dos quais 480 MW foram incorporados desde a última reunião do CMSE. São 22
novos empreendimentos de geração", diz o comunicado.
Em fevereiro, de acordo com o CMSE, as chuvas ficaram acima da média histórica na
Região Sul (166%), e atingiram 86% da média no Sudeste/Centro-Oeste, 92% no
Nordeste e 68% no Norte. A previsão do órgão é que os reservatórios das hidrelétricas
atinjam, no fim de março, 57% da capacidade do Sudeste/Centro-Oeste, 34% no
Nordeste, 85% no Sul e 57% no Norte.
A nota divulgada pelo órgão menciona as decisões tomadas em reunião extraordinária
do CMSE, realizada na semana passada, durante a qual o governo decidiu desligar
termelétricas com custo de geração de energia acima de R$ 250,00 por megawatthora (MWh) em 1.º de março e as térmicas com custo acima de R$ 211,00 por MWh
a partir de 1.º de abril. A ação foi adotada após o nível de armazenamento dos
reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste atingir 50,9%.
"O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deverá continuar efetuando o
acompanhamento das condições hidroenergéticas do Sistema Interligado Nacional
(SIN) visando, em função da sua evolução, propor ao CMSE a definição da geração
térmica necessária para a garantia do atendimento energético", diz o comunicado.
Murilo Ferreira diz que não há como prever a recuperação do preço do
minério
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
O presidente da Vale, Murilo Ferreira, disse nesta quarta-feira, 2, que não há como
prever como será a recuperação do preço do minério de ferro, que está em baixa no
mercado internacional, o que levou a mineradora a anunciar, na semana passada, um
prejuízo líquido de R$ 44,213 bilhões, em 2015. "Essas coisas de preço, só quem tem
bola de cristal para saber", declarou Murilo Ferreira.
Questionado se acredita que os preços vão melhorar, ele respondeu: "(O preço) já
melhorou estes dias, vocês devem estar acompanhando". Ele, no entanto, não quis
fazer previsões para os preços nos próximos meses, reiterando que só com bola de
cristal.
Murilo Ferreira também não quis falar sobre os prejuízos da empresa em 2015 nem
respondeu se acredita que a mineradora reverterá este dado negativo. "Não posso
falar sobre resultados da empresa", desconversou.

As declarações do presidente da Vale foram dadas no Palácio do Planalto, após
participar de cerimônia de assinatura de acordo para indenização das vítimas de
Mariana (MG) e recuperação das cidades atingidas pelo estouro da barragem da
Samarco Mineradora, cujos donos são a Vale e a anglo-australiana BHP.
A queda dos preços internacionais do minério de ferro e a menor demanda por parte
da China afetaram grandes siderúrgicas e mineradoras em todo mundo. No Brasil, o
cenário foi agravado pela crise econômica e atingiu em cheio grandes companhias,
como Vale, Usiminas, CSN, Gerdau e a divisão de mineração e siderurgia do grupo
Votorantim.
Recuperações judiciais disparam 391,2% em fevereiro, diz Boa Vista SCPC
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
O total de recuperações judiciais deferidas - após aprovação da Justiça - cresceu quase
cinco vezes em fevereiro de 2016. O avanço foi de 391,2% em relação ao mesmo mês
de 2015. No mesmo período, os pedidos de recuperação de judicial cresceram 359,5%,
segundo números da Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). "Este
é o maior crescimento na comparação interanual já registrado na série, que começa
em 2005", afirmou Flávio Calife, economista da instituição.
O especialista aponta elementos da economia, como a fraqueza da atividade, os altos
custos e o enxugamento do crédito, como fatores que prejudicaram as empresas no
ano passado e que devem persistir ao longo deste ano. Na passagem de janeiro para
fevereiro, os pedidos de recuperação judicial cresceram 56,9%, enquanto os
deferimentos tiveram alta de 81,5%.
Já os pedidos de falência subiram 76,3% em fevereiro de 2016 ante igual mês de
2015. As falências decretadas, no entanto, recuaram 9,1%. Na passagem de janeiro
para fevereiro, o crescimento foi de 30,5% e 30,4%, respectivamente.
A Boa Vista avalia que a persistência do atual cenário macroeconômico ao longo dos
próximos meses deve levar os indicadores de falência e recuperação judicial a seguir
em alta em 2016. "Como a maior parte das variáveis segue ruim, a questão da
insolvência não deve se alterar", afirmou Calife.
Confiança industrial cai a 43,4 pontos em fevereiro, mostra Sensor da Fiesp
03/03/2016 – Fonte: Paraná Online
A confiança dos empresários industriais paulistas voltou a cair em fevereiro e se
aprofundou no terreno do pessimismo, segundo a pesquisa Sensor da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O indicador geral recuou de 45,1 pontos
em janeiro para 43,4 pontos em fevereiro, na série com ajuste sazonal.
Dos cinco itens que compõem o Sensor, três caíram e dois avançaram, de acordo com
a classificação da Fiesp. A alta mais expressiva se deu na percepção sobre os estoques,
que passou de 40,4 para 43,1 pontos, indicando ter havido diminuição da percepção
de estoques excessivos. O componente de emprego também cresceu, de 42,2 para
42,9 pontos no período.
Por outro lado, o indicador Mercado caiu de 50,9 para 42,5 pontos, deixando o
território positivo. Em Investimento, o recuo foi de 43,8 para 41,9 pontos. O indicativo
de Vendas também teve retração, de 53,6 para 49,9, passando ligeiramente ao campo
negativo.

Inteligência artificial é a grande aposta das empresas de tecnologia
03/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Em um futuro próximo, o escritor Theodore apaixona-se por Samantha, um sistema
operacional dotado de inteligência artificial que aprende a fazê-lo feliz. A trama do
filme “Ela” aponta para um horizonte em que os sistemas passam a “agir” como
humanos.
Aos poucos, esse tipo de interação começa a virar realidade. Embora assistentes
virtuais como o Siri, da Apple, ainda tenham um longo caminho a percorrer, o volume
de dados armazenados nas redes sociais pode ajudar no desenvolvimento de
plataformas mais humanizadas.
Essa abundância de informações sobre os usuários, segundo o professor Alexandre
Evsukoff, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é
analisada e filtrada por ferramentas de inteligência artificial (IA).
É a partir desses dados que um sistema pode recomendar um livro ou até uma ação
para o usuário comprar na bolsa. As aplicações da inteligência artificial são as mais
diversas: ela pode ser usada para prever um desastre natural ou antecipar um padrão
de busca em sites na internet. Hoje, cerca de 900 companhias atuam no setor de IA
no mundo, segundo a empresa de pesquisa Venture Scanner.
Gigantes da tecnologia como Google, Facebook, Microsoft e Amazon dedicam cada vez
mais investimentos à área. Segundo a CB Insights, os investimentos em startups do
setor de IA cresceram 588% em cinco anos, atingindo US$ 310 milhões no ano
passado. Nos últimos anos, a inteligência artificial tem gerado grande expectativa,
graças a produtos como carros que dirigem sozinhos e robôs que reagem a comandos
de voz.
Trajetória
O termo inteligência artificial foi cunhado há 60 anos, em 1956, pelo cientista John
McCarthy, que faleceu no começo deste ano. Na época, a ciência da computação era
baseada apenas em lógica. O programador ensinava, passo a passo, como a máquina
resolveria um problema. Ou seja: o ser humano conhecia a fórmula para alcançar
determinado resultado, mas programava um computador para que este processo fosse
otimizado.
O grande salto da tecnologia veio nos anos 1990, quando a comunidade dedicada à
inteligência artificial substituiu a abordagem lógica pela estatística. Com o uso de
algoritmos, a máquina passou a analisar dados para chegar a uma conclusão própria
– processo denominado como “aprendizado de máquina”.
“Ao mostrar ao computador exemplos de como um problema é resolvido, ele começa
a aprender. E procura meios de chegar a uma solução”, diz o professor do
Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos, Estevam
Hruschka Junior.

Similaridades
O processo de aprendizado de humanos e máquinas tem similaridades. Assim como
uma criança vai à escola, o supercomputador Watson, da IBM, estudou toda a
Wikipédia. Desta forma, preparou-se para sua primeira aparição na TV, em 2011,
quando derrotou os dois melhores participantes do programa de tevê americano
Jeopardy.
“A tentativa de responder perguntas mostrou que o sistema tinha capacidade de
raciocínio. Se o Watson não sabia uma resposta, gerava uma hipótese, como nós
fazemos”, explica o líder de IBM Watson no Brasil, Fabio Scopeta.
Aplicações vão desde assistente pessoal até carros autônomos
Embora hoje a tecnologia de IA ainda esteja em uma fase primária, não faltam áreas
em que já é possível vislumbrar o futuro em que será comum ver máquinas
inteligentes colaborando com seres humanos. Um exemplo é a chegada no mercado
de assistentes pessoais como o Amazon Echo – uma caixa de som inteligente que
compreende a linguagem humana e consegue responder perguntas, ler livros e
notícias e dar informações sobre o tempo e o trânsito.
A longo prazo, a IA pode alçar voos maiores, como na redução de congestionamentos,
com a chegada de carros autônomos. Se hoje as pessoas utilizam o carro apenas
durante o pouco tempo em que estão se deslocando, no futuro, em vez de deixá-lo
parado na garagem, elas poderiam compartilhar o mesmo veículo.
“Desde de 2009, o Google investe no desenvolvimento de carros autônomos que
utilizam câmeras e sensores para analisar o ambiente por onde eles circulam e
inteligência artificial para reconhecer os elementos e tomar decisões. “O veículo
precisa não só tomar a decisão correta, mas também no menor tempo possível, porque
qualquer erro pode causar um acidente”, diz o professor do Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), Denis
Wolf.
Outra área em que grandes empresas de tecnologia apostam alto é a robótica. “É o
momento em que o computador, com toda sua inteligência, sai da mesa”, diz o
professor do ICMC da USP, Fernando Osório.
Ele diz que os robôs vão chegar não apenas para realizar trabalhos manuais ou que
ponham o ser humano em risco, mas também para fazer companhia às pessoas. Um
exemplo é o robô Pepper, desenvolvido pela empresa japonesa Softbank. A empresa
colocou mil robôs à venda no mercado japonês em junho de 2015, por US$ 1,6 mil.
As unidades foram vendidas em um minuto.
Método do “aprendizado profundo” associa dados a imagens
Computadores são bons para armazenar informações, mas limitados para reconhecer
imagens. E a percepção é um aspecto fundamental da inteligência porque determina
a forma como o ser humano interage com o mundo.
Mas, enquanto para uma pessoa é fácil reconhecer elementos em uma foto, as
máquinas veem uma lista de números que representa a cor de cada pixel. Para traduzir
isso em algo com significado, os pesquisadores em IA estão apostando em um método
conhecido como Deep Learning, ou aprendizado profundo.
A técnica segue o mesmo conceito do aprendizado de máquina. Se hoje o computador
consegue reconhecer a figura de um gato, é porque o sistema examinou milhares de
imagens de gatos disponíveis na internet. Os algoritmos extraem informações da

imagem, que são comparadas, para identificar padrões que possam corresponder à
figura de um gato.
Para o pesquisador do laboratório de inteligência artificial da Universidade de Stanford,
Juan Niebeles, o Deep Learning ainda tem algumas limitações. “Trata-se de um
aprendizado supervisionado. Então, para reconhecer um único objeto, eu preciso
coletar várias imagens e mostrar como exemplos ao sistema”, diz.
Por este método, classificar todos os objetos do mundo será uma tarefa árdua, embora
não faltem dados para alimentar o sistema. Embora as pessoas não parem de
compartilhar fotos e vídeos, esses dados ainda não estão organizados para a lógica
das máquinas.
Ministra confirma que vai participar do julgamento dos planos econômicos
03/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), a ministra Cármen Lúcia
confirmou que vai participar do julgamento dos planos econômicos, um dos principais
casos em discussão no tribunal, com impacto potencial bilionário para os bancos
brasileiros e indiretamente ao governo.
Segundo a ministra, após a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª região que
homologou pedido de seu pai, Florival Rocha, desistindo de uma ação que movia contra
a Caixa Econômica Federal por conta de correções decorrentes de mudanças nos
planos, não há mais impedimentos para analisar o caso.
“Papai abriu mão de tudo por causa disso”, disse a ministra a jornalistas nesta terça
(1º).
Cármen Lúcia, no entanto, afirmou que ainda não sabe se há previsão para o
julgamento, porque a pauta de votações é definida pelo ministro Ricardo Lewandowski,
presidente do STF.
O julgamento dos planos estava travado porque, além de Cármen, os ministros Luiz
Edson Fachin, Luis Roberto Barroso e Luiz Fux se declaram impedidos – condição em
que se pode duvidar da imparcialidade do juiz para analisar um caso. Esse tipo de ação
exige a participação de no mínimo 8 dos 11 ministros para ser apreciada porque trata
de questão constitucional.
Sem uma reviravolta no quórum, a previsão era de que apenas daqui a 13 anos um
dos quatro ministros impedidos de participar do julgamento deixará a corte pelo
critério de idade, pois a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos.
Segundo dados do STF, cerca de 973 mil processos em todo o país aguardam uma
definição do tribunal sobre o tema.

O julgamento do processo no Supremo foi suspenso em 2014 e põe em questão
eventuais perdas de poupadores com a edição de planos econômicos editados no final
dos anos 1980 e início dos anos 1990 para debelar a inflação.
Perdas
O STF vai definir se investidores com recursos na caderneta de poupança na
implantação dos planos econômicos dos anos 1980 e 1990 têm direito a ressarcimento
dos bancos por eventuais perdas.
O Supremo atendeu a pedido do Ministério Público Federal para revisar os ganhos que
os bancos tiveram com os planos.
A Procuradoria estimou esse número em R$ 441 bilhões, dado contestado pelo Banco
Central e pela União. Para o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, os ganhos
dos bancos com a execução dos planos não passaram de R$ 26 bilhões.
Pedidos de falência crescem 36% no bimestre
03/03/2016 – Fonte: Portal Contábil

Os pedidos de falência tiveram alta de 36,0% no acumulado do primeiro bimestre de
2016, comparado ao mesmo período de 2015. A pesquisa é nacional e realizada pela
Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).
Em fevereiro, o número de pedidos de falências aumentou 30,5% na comparação com
janeiro e 76,3% em relação a fevereiro de 2015. O economista da Boa Vista Flávio
Calife disse que os índices surpreenderam.
“Estão acima do que a gente esperava”, afirmou. No acumulado do ano passado, os
pedidos de falência cresceram 16% no Brasil. Para Calife, ainda é cedo para dizer que
esse alto índice pode virar uma tendência em 2016, pois as amostras trazem
informações somente de dois meses.
O indicador de falências e de recuperações judiciais é feito com base na apuração dos
dados mensais de falências (requeridas e decretadas) registradas na base de dados
da Boa Vista e oriundas de fóruns, varas de falências e dos Diários Oficiais e da Justiça
dos Estados. As pequenas e médias empresas foram as mais afetadas, lembrou o
economista.
No ano passado, as pequenas empresas foram alvo de 83% dos pedidos de falência,
enquanto as médias ficaram com 14%, e as grandes empresas com 3%. Quanto às
falências decretadas, 91% são de pequenas empresas, 8% de médias e 1% de
grandes. Ainda em 2015, 90% dos pedidos de recuperação judicial partiram de
pequenas empresas, 8% de médias e 2% de grandes.

O setor de serviços foi o que representou mais casos nos pedidos de falência (41%),
seguido do setor industrial (35%) e do comércio (24%). No entanto, Calife comentou
que o índice vem crescendo mais no comércio.
No acumulado do bimestre, as falências decretadas permaneceram estáveis em
relação ao período anterior. Na comparação interanual, recuaram 9,1% e subiram
30,4% ante o mês anterior. Os pedidos de recuperação judicial e as recuperações
judiciais deferidas, no acumulado do bimestre, também seguiram tendência de alta,
registrando 216,0% e 181,5%, respectivamente.
A Boa Vista avaliou que os fatores que prejudicaram o desempenho das empresas ao
longo de 2015, como a fraca atividade econômica, os elevados custos e a restrição ao
crédito, ainda deverão ser observados em 2016.
PIB do Brasil cai 3,8% em 2015 e tem pior resultado em 25 anos
03/03/2016 – Fonte: G1
A economia brasileira fechou 2015 em queda de 3,8% em relação ao ano anterior, de
acordo com os números divulgados nesta quinta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Em valores correntes, o Produto Interno Bruto
Brasileiro (PIB) chegou a R$ 5,9 trilhões e o PIB per capita ficou em R$ 28.876 em
2015 - uma diminuição de 4,6% diante de 2014.

A queda é a maior da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996. Considerando a
série anterior, é a maior queda desde 1990, quando o recuo foi de 4,3%.
“Essa taxa de -3,8% é a menor dessa série, desde 96. Olhando essa série mais antiga,
em 1990, tinha sido - 4,3%. Então, essa taxa [de -3,8%] é a menor desde 1990.
Então, olhando uma perceptiva mais ampla, é a maior queda desde 1990”, analisou
Rebeca de La Rocque Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.
Entre os setores da economia analisados para o cálculo do PIB, apenas a agropecuária
cresceu em 2015. A alta foi de 1,8% em relação ao ano anterior, sob influência da
soja e do milho. Ainda assim, segundo Rebeca, o resultado da agropecuária é o menor
desde 2012, quando caiu 3,1%.
Já a indústria amargou uma queda de 6,2%, puxada pela retração de quase 8% do
setor de construção. “Construção teve queda importante, puxada tanto com a parte
de infraestrutura como a parte imobiliária”, disse Rebeca.

Além da construção, a indústria de transformação também recuou 9,7%, influenciada
pela redução, em volume, do segmento de veículos e de máquinas e equipamentos e
aparelhos eletroeletrônicos.
O recuo poderia ser maior se a indústria extrativa mineral não tivesse colaborado
positivamente. O aumento da extração de petróleo, gás natural e minérios ferrosos
ajudou a suavizar o tombo.
Já o setor de serviços, que sempre respondeu por boa parte do PIB, recuou 2,7%, a
maior desde 1996, porque o comércio, forte em outros anos, mostrou uma baixa de
8,9%.
"Os serviços que mais caíram são exatamente os correlacionados com a indústria de
transformação e o nosso comércio", disse a coordenadora.
Investimentos e setor externo
A queda do PIB também sofreu influência do resultado negativo dos investimentos. A
retração na formação bruta de capital fixo (que são os investimentos em produção),
de 14,1%, foi atribuída principalmente à queda da produção interna e da importação
de bens de capital. No ano anterior, o recuo havia sido bem menor, de 4,5%. Com
isso, a taxa de investimento caiu de 20,2% em 2014 para 18,2% do PIB, no ano
seguinte.
O consumo das famílias, que durante muitos anos puxou o crescimento da economia
brasileira, recuou 4% em relação ao ano anterior, revertendo o aumento de 1,3% em
2014.
O IBGE afirma que esse resultado vem da "deterioração dos indicadores de inflação,
juros, crédito, emprego e renda ao longo de todo o ano de 2015".
Já os gastos do governo diminuíram 1% em 2015, depois de terem crescido 1,2% no
ano anterior.
Em 2015, diante da forte valorização do dólar em relação ao real, as vendas para o
exterior cresceram e as compras, diminuíram. De acordo com o IBGE, as exportações
aumentaram 6,1%, puxadas pelas commodities petróleo e minério de ferro, e as
importações caíram 14,3%, sob influência dos segmentos de máquinas e
equipamentos e de automóveis.

"Essa contribuição positiva [do setor externo] não ocorria desde 2005, que foi 0,6%
positivo e depois a gente só teve contribuições negativas. O volume da importação foi
maior do que a da exportação nesse período todo. Ano passado, a contribuição foi
praticamente zero."

4º trimestre
No quarto trimestre, o PIB recuou 5,9% frente ao mesmo período de 2014, indicando
o pior desempenho desde o início da série histórica iniciada em 1996. Nessa base de
comparação, a agropecuária cresceu 0,6% e a indústria sofreu queda de 8%.
Já em relação ao terceiro trimestre, a queda foi menor, de 1,4%, puxada pelas
retrações da indústria (-1,4%) e de serviços (-1,4%). O resultado não foi ainda pior
porque a agropecuária cresceu 2,9%.
Venezuela
Com esse resultado, a economia do Brasil teve o segundo pior desempenho entre os
países da América Latina, ficando atrás apenas da Venezuela, cujo PIB deve recuar
10%, segundo previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI). Entre os Brics, o
Brasil deverá ter a queda mais acentuada.
Previsões próximas
A previsão do mercado financeiro era de que o PIB encerraria o ano em queda de
3,8%, de acordo com o último boletim Focus que trazia as estimativas para 2015. Já
a expectativa do Banco Central era ainda mais pessimista. O Índice de Atividade
Econômica (IBC-Br), considerado um indicador que tenta "antecipar" o resultado do
PIB, sinalizava que a economia brasileira havia recuado 4,08% no ano passado.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também estimou que a economia brasileira
teria resultado negativo no final do ano passado. Em janeiro de 2016, o órgão previu
que o PIB encolheria 3,8% em 2015.

Queda acentuada do PIB já era esperada, dizem economistas
03/03/2016 – Fonte: G1
Economistas ouvidos pelo G1 dizem que a queda de 3,8% no PIB em 2015 em relação
ao ano anterior já era esperada. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (3)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores correntes, o
Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) chegou a R$ 5,9 trilhões e o PIB per capita ficou
em R$ 28.876 em 2015 - uma diminuição de 4,6% diante de 2014.
A queda é a maior da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996. Considerando a
série anterior, é a maior queda desde 1990, quando o recuo foi de 4,3%.
“O resultado veio dentro do esperado, ruim, mas dentro do esperado”, diz Pedro Raffy
Vartanian, economista do Mackenzie. "A estimativa era de uma queda entre 3,5% e
4%, então essa queda de 3,8% está dentro da média", diz.
De acordo com ele, a taxa de investimento dos empresários em ampliação e produção
já vinha caindo e essa queda se acentuou em virtude do cenário macroeconômico de
deterioração, o que contribuiu fortemente para a queda acentuada do PIB.
O economista Jason Vieira vê a queda de 3,8% do PIB como um resultado “sem
surpresas”, mas que confirma um “cenário temeroso de contração” que se espera
também para 2016. Ele acredita que a queda de 2,7% de serviços é a que mais
preocupa, apesar de ter vindo dentro do esperado. “O peso de serviços é muito grande
e é o que tem sustentado a atividade econômica nos últimos tempos”.
A agricultura, a única com resultado positivo no PIB, não ajudou a amenizar o impacto
negativo no resultado por conta do menor peso dessa categoria, avalia o economista.
Para Vieira, causa “estranheza” o fato de que o gasto do governo foi o que menos caiu
(1%). “Com esse resultado, fica claro que o governo não fez sua parte”, afirma.
O tombo de 14,1% da formação bruta de capital fixo (investimentos em bens de
capital) é o que mais preocupa, além de serviços, segundo o analista. “É um sinal mais
importante da tendência de desinvestimento da indústria brasileira”, diz. A queda de
6,2% do setor industrial também veio em linha com as expectativas, segundo Vieira.
Thais Marzola Zara, da Rosenberg & Associado, também diz que a queda era esperada,
principalmente puxada pela indústria e serviços. “Na ótica da demanda teve queda
forte dos investimentos, e também do consumo das famílias, o que também já era
esperado”, diz.
"Do lado da oferta, na indústria já era esperada queda forte, e os serviços já vinham
numa trajetória negativa, acompanhando a trajetória da indústria”, afirma.
A economista diz que o que chamou atenção nos resultados divulgados nesta quinta é
que o IBGE trouxe o PIB per capita em 2015, com recuo de 4,6%. "Era esperado, mas
o resultado confirma um ano bastante difícil, quando você perde quase 5% de
produção por pessoa, é um índice bastante alto", diz.
"A agropecuária ajudou um pouco e evitou uma queda maior, com crescimento de
1,8% no ano, apesar de uma participação pequena dentro do PIB", acrescenta.
Para 2016, a economista espera queda do PIB em 2016 em torno de 4% em virtude
de dados do 1º trimestre piores do que o esperado.

“O que chamou a atenção positivamente foi a balança comercial. Por um lado, o
cenário macroeconômico provou que a desvalorização cambial acentuada, com o dólar
passando a valer cerca de R$ 4, leva a aumento da inflação e da taxa de juros, mas
corrige o desequilíbrio externo, fazendo crescer as exportações e cair as importações,
o que beneficia a economia. Assim, no setor externo, nós tivemos o início do processo
de correção de um desequilíbrio”, ressalta Pedro Raffy Vartanian.
De acordo com o IBGE, as exportações de bens e serviços cresceram 6,1%, enquanto
as importações de bens e serviços tiveram queda de 14,3%.
A professora de economia da Fecap, Juliana Inhasz, avalia que a queda de serviços,
um setor que “historicamente ia bem na economia”, está muito ligada com a retração
do comércio, puxada pela demanda menor, um efeito colateral da recessão que chega
sempre por último, segundo ela. “As pessoas deixaram de consumir em um cenário
de desemprego e queda da massa salarial. Vimos muitas lojas fechando as portas”,
diz.
Para a economista, a queda nos investimentos (14,1%) é o que mais chama atenção,
confirmando a perda da capacidade produtiva do país. “Quando os empresários deixam
de investir, entramos em um ciclo muito complicado e sem perspectiva de melhora
nos próximos períodos”.
A queda nos gastos do governo, a menor de todas as categorias (-1%), não poderia
ser maior, na visão de Juliana, devido à estrutura fiscal engessada e às reformas que
não aconteceram por entraves políticos.
Já o resultado da balança comercial, que foi positivo (aumento nas exportações e
queda nas importações), não é motivo de comemoração. “Esse resultado reflete não
só a alta do dólar, mas é efeito da própria recessão. O ideal seria ter esse resultado
com o país crescendo”, avalia Juliana.
“Agora a preocupação é quando chegaremos efetivamente no fundo do poço para
então começar a recuperação. O desemprego vai aumentar, e a partir desse pico, a
taxa começa a diminuir. O processo de reversão começa no próximo ano, e nós não
teremos uma queda no PIB, a taxa deverá ficar em trono de 0%, com a queda sendo
interrompida, o que nesse cenário já é uma boa notícia. Mas o retorno para os níveis
anteriores da crise só podemos contabilizar a partir do final de 2018, ou de 2019,
quem sabe 2020, isso para a recuperação integral”, prevê Vartanian.
Câmara aprova MP que aumenta imposto para acionistas de empresas
03/03/2016 – Fonte: G1
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (2) uma medida
provisória que aumenta de 15% para 18% a alíquota do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio (JSCP) pagos ou
creditados aos sócios ou acionistas de empresas.
Os juros sobre capital próprio são recebidos pelos sócios ou acionistas que financiam
a empresa com os próprios recursos. Em compensação pelo uso de dinheiro próprio,
eles têm direito de receber juros pelo valor colocado na empresa. A MP agora segue
para o Senado.
O texto aprovado é o relatório da comissão mista que analisou a medida antes de ela
ir ao plenário e que fez alterações à redação original do Executivo. De autoria do

senador Romero Jucá (PMDB-RR), o relatório adiou de janeiro de 2016 para janeiro de
2017 a vigência do aumento.
A MP também reduz em 50% benefícios fiscais de PIS-PASEP e Cofins concedidos às
centrais petroquímicas e às indústrias químicas. Os incentivos foram concedidos em
2005 e ampliados em 2013.
A proposta integra o esforço de ajuste do governo e visa aumentar a arrecadação da
União. O governo esperava um aumento de R$ 9,9 bilhões na arrecadação em 2016.
Com o adiamento do início da vigência para 2017, o impacto positivo só vai correr
daqui a quase dois anos.
Confiança do empresário do comércio sobe 2,2% em fevereiro, mostra CNC
03/03/2016 – Fonte: G1
O indicador que mostra a confiança do empresário do comércio (Icec), medido pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 2,2%,
em fevereiro, na comparação com janeiro.
Em relação a fevereiro, contudo, o índice caiu 19,9%. Segundo a entidade, o resultado
“reflete a retração do comércio provocada especialmente pela deterioração do
mercado de trabalho, ambas observadas ao longo de todo o ano passado”, avaliou a
economista da CNC, Izis Ferreira, em nota.
A pesquisa mostrou ainda que, pela primeira vez em seis meses, o indicador que mede
as condições atuais cresceu em relação ao mês anterior. Ele subiu 16,5%, e chegou a
43,5 pontos. Porém, segue abaixo da zona de indiferença, 100 pontos.
Melhora na percepção
A análise dos varejistas melhorou em relação à avaliação da economia (35,7%), sobre
o setor (20,3%) e sobre o desempenho da empresa (9,5%), em comparação com
janeiro.
“Contudo, 93,3% dos seis mil empresários entrevistados acredita que a economia
piorou no segundo mês de 2016. Em janeiro, esse percentual foi de 94,4%, e em
dezembro 95,7%”, ressaltou a entidade.
O subíndice que mede as expectativas futuras dos empresários do comércio chegou a
119,9 pontos em fevereiro, mantendo-se acima do nível de indiferença. Na
comparação mensal, porém, após dois meses seguidos de crescimento, houve redução
de 0,7%.
Já em relação fevereiro de 2015, as expectativas dos empresários do comércio
mostraram queda de 9,8%, com estimativas piores para a economia (-queda de
11,2%), para o setor (recuo de 9,7%), e o negócio (09%).
“A percepção de que o mercado de trabalho deverá continuar se deteriorando nos
próximos meses influencia as decisões do varejista. Além disso, o custo do crédito
segue elevado, dificultando as concessões, tanto às pessoas físicas quanto às
jurídicas”, analisou a economista da CNC.
Queda para 2016
A entidade informou que prevê que o volume de vendas do varejo deverá encerrar o
ano de 2016 com recuo de 3,9% no varejo restrito, e de 7,8% no conceito ampliado que inclui o comércio automotivo e de materiais de construção.

Menos contratações e investimentos
Em fevereiro, o índice que mostra as condições de investimentos registrou 78,3
pontos, uma queda anual de 19,9%.
As intenções de contratação de funcionários recuaram de janeiro para fevereiro (3,8%). Em comparação com fevereiro do ano passado, essa retração é ainda maior,
de 20,9%. No que diz respeito ao investimento no próprio negócio, há uma queda de
30,6% em relação ao planejado há um ano.
"A perspectiva de queda no volume de vendas do setor, associada ao elevado custo
de captação de recursos no mercado de crédito, tem influenciado os empresários a
reduzirem seus planos de investimento", informou a entidade.
Em contrapartida, a análise do nível dos estoques diante da programação de vendas
cresceu 2,1% em relação a janeiro, "o que indica uma percepção mais negativa dos
comerciantes em relação ao aumento no nível dos estoques". Para 30,3% dos
empresários consultados, os estoques estão acima do adequado
EUA impõem tarifas antidumping sobre aços planos do Brasil
03/03/2016 – Fonte: G1
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos concluiu que várias companhias
violaram regras antidumping no mercado norte-americano de aços planos laminados
a frio e decidiu impor tarifas preliminares de importação contra produtos de sete
países, incluindo Brasil.
Segundo o departamento, a tarifa imposta sobre produtos planos de aço laminado a
frio do Brasil é 38,93%. A investigação antidumping envolveu ainda China (265,79%
de tarifa), Índia (6,78%, Japão (71,35%) Coreia do Sul (4,53%), Rússia (14,76 por
cento) e Reino Unido (28,03 por cento).
O pedido de investigação ocorreu a pedido de siderúrgicas baseadas nos EUA, incluindo
AK Steel, Nucor, SteelDynamics, United States Steel e ArcelorMittal.
Após a decisão, o departamento afirmou que vai pedir à agência alfandegária dos EUA
para "cobrar depósitos em dinheiro baseados nestas tarifas preliminares".
Além disso, o departamento afirmou que encontrou "circunstâncias graves"
envolvendo certos exportadores da China, Japão e Rússia e que os agentes de fronteira
vão impor medidas retroativas.
Exportações crescem 6,1% em 2015 e investimentos caem 14,1%, informa
IBGE
03/03/2016 – Fonte: EM.com
As exportações cresceram 6,1% em 2015 ante 2014. Os dados foram divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta quinta-feira,
3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.
No quarto trimestre de 2015, as vendas externas caíram 0,4% contra o terceiro
trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2014, as exportações mostraram
alta de 12,6%.
As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, caíram 14,3% em 2015 ante 2014.
No quarto trimestre de 2015, esse indicador caiu 5,9% contra o terceiro trimestre. Na

comparação com o quarto trimestre de 2014, as importações mostraram queda de
20,1%.
A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a
elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações
porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram
somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.
Investimentos
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 14,1% em 2015 ante 2014. No quarto
trimestre de 2015, a FBCF caiu 4,9% contra o terceiro trimestre do ano. Na
comparação com o quarto trimestre de 2014, a FBCF mostrou queda de 18,5%.
Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) no dado fechado de 2015 ficou
em 18,2%.
A FBCF é a operação do Contas Nacionais que registra a ampliação da capacidade
produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em ativos
fixos, ou seja, bens produzidos factíveis de utilização repetida e contínua em outros
processos produtivos por tempo superior a um ano sem, no entanto, serem
efetivamente consumidos pelos mesmos.
Indústria de transformação
O PIB da indústria de transformação encolheu 9,7% em 2015 ante 2014. Já o PIB da
construção caiu 7,6% no período. Em ambos os casos, trata-se do pior resultado da
série atual do órgão, iniciada em 1996.
A produção e distribuição de eletricidade, gás e água, por sua vez, cedeu 1,4% no ano
passado ante 2014. No mesmo período, apenas a indústria extrativa mineral teve
desempenho positivo, com alta de 4,9%.
Taxa de poupança
A taxa de poupança no ano de 2015 ficou em 14,4%, segundo o IBGE. Em 2014, essa
taxa havia ficado em 16,2%. Já a taxa de investimento ficou em 18,2% em 2015,
segundo o IBGE. Esse nível é menor do que o verificado em 2014, que foi uma taxa
de 20,2%.
Apesar do recuo de ocorrências, valor das fraudes no país é elevado
03/03/2016 – Fonte: EM.com
Apesar de a parcela de empresas que se declararam vítimas de crimes econômicos ter
recuado significativamente no Brasil nos últimos 24 meses, a cifra envolvida nas
fraudes é elevada em relação à média global.
"O número de companhias afetadas pelos crimes econômicos caiu, mas o valor das
fraudes é alto", diz Martin J. Whitehead, sócio da PWC.
Pesquisa da consultoria aponta que 27% das companhias brasileiras que foram vítimas
de crimes econômicos tiveram prejuízos financeiros entre US$ 1 milhão e US$ 5
milhões. Na média global, só 9% das companhias registraram perdas dessa
magnitude, e a maior fatia das empresas (22%) amargou prejuízos entre US$ 100 mil
e US$ 1 milhão.

"No Brasil, há um grande problema de valor", diz o sócio da PwC Leonardo Lopes. Ele
explica que as cifras são maiores aqui quando comparadas à média global, pois estão
relacionadas com o perfil do fraudador. No Brasil, 87% dos fraudadores ocupam cargos
de alta e média gerência, ante 51% da média global.
Lopes explica que, como no Brasil o fraudador ocupa um nível hierárquico alto, ele
tem autonomia para cometer crimes econômicos envolvendo cifras maiores. Tanto no
Brasil como no mundo, o roubo de ativos é o crime mais frequente, com 65% e 64%
das respostas, respectivamente. Mas o Brasil é o campeão em 115 países pesquisados
com fraude em compras, com 58%.
Fraude em empresas cai de 27% para 12%
03/03/2016 – Fonte: EM.com
As fraudes nas empresas brasileiras despencaram nos últimos 24 meses. A fatia de
companhias que se declararam vítimas de crimes econômicos caiu para menos da
metade: era de 27% em 2014 e recuou para 12% em 2016, aponta a 8ª edição da
pesquisa bianual sobre crimes econômicos da consultoria PWC.
O estudo, que contou com 211 empresas que responderam o questionário no País, não
inclui a Petrobrás, alvo de investigação da operação Lava Jato. De acordo com a
consultoria, a inclusão da estatal provocaria uma distorção no resultado.
Segundo a pesquisa, a parcela de empresas afetadas por crimes econômicos no Brasil
é uma das mais baixas entre os 115 países pesquisados e representa apenas um terço
da média global obtida em 2016 (36%).
Também está muito abaixo da média dos Brics, grupo de países formado por África do
Sul, Brasil, China, Índia e Rússia (39%). A ocorrência de fraudes nas empresas
brasileiras seguiu a tendência global de queda, porém de forma abrupta.
A média das empresas que se declararam vítimas de crimes econômicos no mundo
caiu, de 2014 para 2016, apenas um ponto porcentual. Na América Latina, a redução
foi de sete pontos porcentuais e, no País, de 15.
Na opinião de Martin J. Whitehead, sócio da PwC Brasil, esse resultado foi, de certa
forma, uma surpresa. É que, em meio a uma onda de escândalos de corrupção que
assola o País, a queda no número de empresas que se dizem vítimas de crimes
econômicos parece destoar do cenário atual.
Explicações
O estudo aponta três motivos para o recuo. O primeiro é o maior investimento das
companhias em controles de prevenção de fraudes, especialmente depois da entrada
em vigor da Lei Anticorrupção, em janeiro de 2014.
Segundo Leonardo Ruiz Machado, sócio da área de Compliance do Machado Meyer
Advogados, movimento semelhante ocorreu no Chile entre 2009 e 2010, quando a Lei
Anticorrupção entrou em vigor.
A segunda razão seria a insuficiência de controles para detectá-los. "É possível que a
detecção tenha piorado, pois o crime se sofisticou", diz Whitehead.
Por último, a onda de escândalos econômicos que afeta o País pode ter inibido
temporariamente a ação dos fraudadores. "É difícil atrelar a queda a um evento

específico", diz o sócio da PwC Brasil, Leonardo Lopes, que acredita que a Lei
Anticorrupção pode ter dado um impulso inicial nesse processo.
Artigo: Transparência e compliance criam empregos no Brasil
03/03/2016 – Fonte: R7
Em meio à crise econômica e aumento do desemprego, uma das profissões em alta
no Brasil é a de auditor independente. Sua atuação responde à maior demanda por
compliance no País, num cenário em que o combate à corrupção e transparência são
fatores decisivos para a criação de um ambiente mais favorável aos negócios e
retomada do crescimento do PIB.
Assim, não é sem razão que empresas do setor de recrutamento e seleção incluam os
auditores, que obrigatoriamente possuem graduação em Ciências Contábeis, na
relação das profissões que seguem tendo oportunidades de trabalho.
A procura atual e enfática pelos auditores decorre do cenário sócio-político-econômico,
não só do Brasil, mas mundial, permeado por escândalos sobre desvio de recursos
públicos e subornos.
Agora, compliance é palavra de ordem e o trabalho dos auditores pode contribuir de
modo significativo nesse processo saudável em prol da ética e da lisura. Também é
importante nesse contexto o fato de as empresas estarem mais atentas aos seus
balanços após a promulgação da Lei Anticorrupção (nº 12.846/13).
Para que os profissionais do setor, em especial nas fases iniciais da carreira, possam
aproveitar melhor as oportunidades, é importante salientar que a profissão de auditor
exige características intrínsecas ao pleno exercício de sua atividade: integridade, ética,
e independência são algumas das quais estamos mais habituados a ouvir falar, tanto
no meio acadêmico como profissional.
Entretanto, existe um requisito também considerado fundamental atualmente, que é
a resiliência. Resiliente é o profissional capaz de lidar com uma situação difícil sem
perder o foco de seu trabalho. Sem dúvida, trata-se de uma importante característica
de nossa profissão.
Esses são valores e qualidades essenciais dos auditores independentes para atuar no
presente cenário desafiador, no qual o significado da auditoria pode tornar-se mais
evidente para a opinião pública, em geral não familiarizada com sua importância para
o País e a sociedade.
De modo simplificado, podemos dizer que o auditor independente, com base nas
normas profissionais de auditoria e as regulamentações aplicáveis no desenvolvimento
do seu trabalho, expressa sua opinião sobre se as demonstrações contábeis divulgadas
pela empresa auditada estão livres de distorções relevantes, independentes se
causadas por fraude ou erro. Dessa forma, contribuindo para a tomada de decisão aos
s usuários dessas informações.
A busca por maior transparência, melhoria de processos e cultura preventiva deve ser
perseguida pelos gestores, tanto da área pública como privada. A auditoria pode ser
utilizada como importante ferramenta nesse processo, principalmente para as
pequenas e médias empresas que geralmente não possuem uma sólida estrutura de
governança desenvolvida.

O conhecimento do auditor e sua visão independente podem ser utilizados na melhoria
de controles e para contribuir com a prevenção de fraudes. É por isso que lisura,
transparência, ética e compliance tornam-se fatores geradores de postos de trabalho
para os auditores em nosso país.
*Marco Antonio de Carvalho Fabbri é diretor de Desenvolvimento Profissional da 5.ª
Seção Regional do Instituto de Auditores Independentes do Brasil (Ibracon).
Socorro para as empresas
03/03/2016 – Fonte: R7
Os papéis emitidos pelas empresas brasileiras no mercado internacional estão cotados
a preço de banana. Algumas, como Gol, Vale, Usiminas, Gerdau, CSN, podem ser
adquiridas por um terço de seu valor de face.
São organizações importantes, empregadoras de mão de obra de qualidade, que
poderiam ter uma ajuda criativa nessa crise que atravessam.
Um governo com vontade de resolver problemas sem preconceitos ideológicos abriria
uma linha de crédito em dólares para que essas empresas recomprem seus papéis,
com deságio, diminuindo o endividamento e alongando o vencimento.
Operação garantida pelo próprio abatimento do risco em moeda forte. E ajudaria a
segurar em patamar aceitável a queda dos títulos emitidos por empresas brasileiras.
Outro setor em dificuldades são as distribuidoras de energia elétrica, em que os altos
índices de inadimplência são agravados pelo recolhimento do ICMS (cerca de 25%, na
média), sobre contas faturadas e não pagas.
Seria justo que o recolhimento passasse a ser sobre o recebido e não sobre o faturado.
Poderia provocar alguma reação dos estados, mas também ser incluído no pacote de
socorro inevitável, uma vez que a questão da dívida está chegando ao limite, já com
dificuldade para honrar as folhas de pagamento.
É preciso ação, decisão e rapidez. A questão da abertura do jogo, com projeto
tramitando no Senado habilmente montado, poderia também gerar mais de cem mil
empregos e criar receita para a União, estados e municípios. E não custa dinheiro,
apenas vontade política para agir.
A própria questão da anistia aos recursos fora do país não ficou bem explicada e até
pouco atrativa. Existe o caso dos titulares de imóveis, que deveriam ter um tratamento
diferenciado no que toca ao parcelamento dos débitos, especialmente os adquiridos
antes de 1994, quando não se permitia a compra regular.
No Brasil, há assuntos que ficam esquecidos. Quando se fala dos aeroportos privados,
com investimentos e melhoria nos serviços prestados, não se diz que o limite de 500
dólares nas compras nas lojas free-shop está congelado há pelo menos 40 anos.
Natural que sofresse uma pequena correção, para 800, por exemplo, o que daria mais
movimento aos estabelecimentos.
Uma fórmula criativa poderia aumentar a capacidade produtiva da Zona Franca de
Manaus, hoje em crise.

Pela via de uma Zona de Processamento para Exportação (ZPE) paralela, poderia se
garantir os empregos em Manaus, que levaram décadas para formar um bloco de
operários e técnicos qualificados.
A criação do Rio Dólar, uma praça cambial forte no Rio, velho projeto de Theophilo de
Azeredo Santos e Roberto Campos, seria outra medida que provocaria empregos de
alta qualificação na cidade vocacionada para o comércio internacional.
Enfim, deixando de lado o discurso mofado das teses restritivas ao capital, teríamos
investimento e a reconquista do conceito (e respeito) internacional. É só querer!!!
ENTREVISTA: Os desafios da destinação de resíduos
03/03/2016 – Fonte: CNI

Em entrevista, Roberto Morale, dono de empresa com tecnologia que processa lixo de
forma ambientalmente sustentável, fala sobre oportunidades de geração de riqueza a
regiões e municípios a partir de materiais descartados.
Um ano e meio depois do prazo estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) para o fim dos lixões, poucos avanços ocorreram e a grande maioria dos
municípios continua sem atender a meta.
Entre as principais dificuldades, está a inviabilidade econômica dos aterros sanitários
pela falta de escala de produção de resíduos por cidades de pequeno porte. No entanto,
há uma luz no fim do túnel.
Na visão de Morale, dono da Hannover – empresa com tecnologia 100% nacional que
processa o lixo de forma ambientalmente sustentável pelo controle de emissões de
gases poluentes e vitrificação dos resíduos –, um caminho que precisa ser considerado
pelos prefeitos é a viabilidade de geração de energia a partir do lixo.
Além da preservação ambiental, a produção de eletricidade pode gerar aumento de
emprego e renda e elevar a arrecadação dos municípios.
Em entrevista à Agência CNI de Notícias, Morale disse que a tecnologia, com custos
mais modestos que os do aterro sanitário, pode agilizar o processo de dar fim aos
lixões em cidades menores. Também pode ser mais uma opção para municípios
maiores. Confira os principais trechos da conversa:
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como a tecnologia pode ajudar o país na
destinação correta de resíduos sólidos urbanos e atenuar o déficit de aterros
sanitários?
ROBERTO MORALE – A tecnologia pode simplesmente substituir um aterro sanitário,
que geralmente necessita de grandes áreas e traz um impacto ambiental e social

enorme. Os prefeitos têm uma rejeição em receber lixo do vizinho. Nos países
desenvolvidos, os resíduos têm grande valor e as indústrias deveriam estar recebendo
por isso.
Os municípios também poderiam receber royalties pela produção de energia elétrica,
da mesma forma que se produz petróleo e se paga royalties ao municípios produtores.
Isso também gera uma enorme fatia de impostos para o município e de ICMS para o
próprio estado.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Quanto o Brasil produz e qual o potencial de
geração de energia elétrica por resíduos?
ROBERTO MORALE – O lixo no Brasil é muito rico e produzimos diariamente uma
média de um quilo por habitante. Nas capitais, chegamos a uma média de 1,6 quilo
por pessoa. Imagine uma cidade de 100 mil habitantes. Ela vai gerar 100 toneladas
por dia de resíduos.
Temos diversos tipos de resíduos, além do resíduo domiciliar. Há o lixo hospitalar, cujo
processamento custa de 40 a 60 vezes mais que o lixo domiciliar, os resíduos da
demolição e da construção e os da indústria. A tecnologia de plasma, proposta pela
Hannover, processa e tem condições de inertizar todos esses tipos de resíduo.
O minímo que se gera de energia é de 300 KWatts por tonelada de resíduo. Em uma
análise rápida, constata-se que os municípios pequenos poderiam simplesmente
substituir as atuais despesas de energia elétrica por uma usina e simplesmente
economizar as suas despesas de destinação final de resíduo.
Imaginando que um município, em média, gasta entre R$ 60 a R$ 120 para destinar
seus resíduos, ele poderia ter essa economia e custear esse processo com a compra
da energia gerada. Esse era um movimento de auto sustentabilidade que poderia ser
feito.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Quais os
implementação da PNRS e como superá-los?

principais

desafios

para

a

ROBERTO MORALE – O principal desafio é a escala. A Lei 12.305, de 2 de agosto de
2010, coloca regras, cuja principal é de que todos os municípios tinham quatro anos
para concluir os seus projetos de fechar os lixões a céu aberto. Podemos pegar
exemplos como o da própria capital do país que, até hoje, tem o maior lixão a céu
aberto da América Latina. Então, o que está na lei aplica-se a alguns municípios.
Os pequenos municípios hoje têm total inviabilidade econômico-financeira por falta de
recursos. O resíduo é uma obrigação constitucionalmente municipal, ou seja, o gerador
é obrigado desde o nascimento até túmulo a uma destinação final em locais
apropriados. Mas, infelizmente, a lei visa os municípios grandes.
Foi feita de forma genérica e realmente precisa de uma revisão para que os municípios
pequenos possam se readequar ao processo de sua implementação.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Que tipo de adequação precisa ser feita para
incluir os pequenos municípios?
ROBERTO MORALE – Começamos pelo processo de licenciamento, que é
extremamente complexo em todo o Brasil. Quando falamos de município de médio
porte, ou seja, municípios com mais de 100 mil habitantes, em que é necessário
relatório de impacto ambiental, o processo leva, no mínimo, 18 meses. Os processos

de licenciamento simplificado deveriam estar a mão desses pequenos municípios.
Deveria haver uma ação governamental, especialmente a nível de Secretaria de Meio
Ambiente e de Recursos Hídricos dos estados para que esse licenciamento fosse mais
ágil e desburocratizado.
E hoje também existe um outro agravante: o número de profissionais que essas
secretarias têm para o licenciamento é muito pequeno. Alguns estados não delegam
isso aos municípios e 89% dos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes
não possuem corpo técnico capaz de fazer um licenciamento e eles não têm essa
delegação do estado. Isso recai sobre o estado, que possui pouquíssimos profissionais.
Isso deveria ser revisado e os estados deveriam ter equipe específica para fazer um
licenciamento mais ágil aos pequenos municípios.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como você avalia a qualidade dos aterros
sanitários no Brasil?
ROBERTO MORALE – Eles estão localizados em grandes capitais e em municípios
acima de 350 mil habitantes. Infelizmente, inúmeros aterros se transformaram em
lixões porque não basta apenas impermeabilizar parte do solo e coletar o chorume. O
desafio maior está na operação e, então, vários deles expandem sem as devidas
impermeabilizações e sem processos de controle de águas pluviais, de drenagem, de
coleta de gases etc.
Um aterro sanitário deve ser supervisionado 30 anos após o seu encerramento. Isso
no Brasil não acontece. As análises de contaminação também não são feitas e a
legislação poderia ser mais severa e mais presente nessas questões. Acho que o
Ministério Público poderia fazer um trabalho obrigando os municípios a tomarem outras
posturas, o que não aconteceu até hoje, mesmo com a lei em vigor.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como resolver esse problema?
ROBERTO MORALE – Exatamente com as Parcerias Públicas Privadas. No Brasil,
áreas que são terceirizadas, passam a ter sustentabilidade financeira. Não é aptidão
do governo fazer gestão de lixão.
O município não tem, em sua maioria, engenheiro ambiental, sanitarista, operadores
treinados e capacitados, gerentes de projetos, gente com know how, com
conhecimento de operação de aterro sanitário. Então, a boa vontade não basta. Deve
haver uma capacitação para esses municípios que querem fazer isso.
E como também não há recurso para essa capacitação, o que fazer? Chamar empresas
privadas para assumir esse processo, desde que o custo seja inferior ao custo
atualmente pago pelo município.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Então, o senhor é contra o adiamento dos fins
dos lixões?
ROBERTO MORALE – Com certeza. Não adianta adiar um problema e empurrar para
um próximo mandato. Os prefeitos, os vereadores e os administradores públicos, de
forma geral, têm de entender que o lixo, quando é disposto de forma incorreta, é um
mal para toda comunidade, não é apenas uma despesa para o município.
E isso tem que ser corrigido, porque colocar lixo no local indevido é errado. Podemos
usar uma analogia. As pessoas não roubam porque podem ser presas? Não. As pessoas
não devem roubar, porque roubar é errado. A destinação final de resíduos deve ser

iniciada nos municípios, porque a destinação incorreta de resíduos é errada e faz mal
ao ambiente e aos habitantes.
Deveria haver uma carta, em que os prefeitos teriam compromissos assumidos dentro
de cada uma de suas capacidades e não cruzar os braços e simplesmente falar “não
tenho dinheiro”. Será que não tem dinheiro mesmo ou é a prioridade que está
incorreta? Eles devem, sim, rever o seu processo.
A lei deveria ter mais espaço para que os municípios realizem ações concretas nesse
sentido. Se ele não tem dinheiro para fazer tudo, mas deve começar. Não adianta não
fazer nada.
O prefeito não mexe na coleta, não faz a integração dos catadores, não se
responsabiliza pelas cooperativas, não se responsabiliza por ter um processo de
logística reversa com as empresas.
Aí é muito fácil cruzar os braços e deixar quem faz a varrição e a coleta continue
colocando lixo em lixões a céu aberto. Isso tem que acabar. Essa responsabilidade
constitucionalmente é do administrador municipal. Não podemos mais adiar esse
problema.
Setor de ferroligas está no fundo do poço
03/03/2016 – Fonte: Diário do Comércio
Depois de fechar 2015 com uma queda em torno de 70% na produção frente ao ano
anterior, as indústrias de ferroligas e silício metálico mineiras iniciam o exercício com
um grande desafio.
Para 2016, as empresas do setor pretendem reduzir a capacidade ociosa dos atuais
80% para 60%, retomar os contratos no mercado externo e cessar as demissões. E
elas terão que fazer tudo isso sem fornecimento de energia garantido em contrato e
com uma demanda retraída tanto no Brasil quanto no exterior.
Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e
Silício Metálico (Abrafe), Henrique Simões Zica, 2015 foi o pior ano da história do setor
por uma série de razões.
A primeira delas é o mau momento enfrentado pelos segmentos demandantes.
“Vivemos um momento econômico complicado em todo o mundo, principalmente na
cadeia em que pertencemos, da siderurgia. E nós não passaríamos ilesos dessa
situação”, afirma.
Outro fator que bateu forte sobre os resultados das empresas foi a crise energética
que assolou o País. Durante uma boa parte do ano passado, várias empresas mineiras
ficaram sem contratos de energia.
As duas opções que elas possuíam eram firmar um acordo com a Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), que queria cobrar R$ 450 por megawatt-hora
(MWh), ou recorrer ao mercado livre, que na época tinha o insumo com cotação em
torno de R$ 300 o MWh. Até 2014, o valor pago girava na casa de R$ 70.
Uma elevação tão expressiva da energia para um setor eletrointensivo praticamente
inviabilizou a atividade. Várias empresas desligaram seus fornos e romperam seus
contratos de fornecimentos no mercado interno e externo. É o que justifica a utilização

de apenas 20% da capacidade instalada. Segundo Zica, foram fechados cerca de 5 mil
postos de trabalho no Estado apenas em 2015.
Para 2016, o esperado é um início de retomada da atividade do setor. “Nós ainda não
conseguimos fechar contratos de fornecimento de energia a longo prazo mas estamos
otimistas porque os reservatórios estão melhorando. Com o mercado em crise, acho
que neste ano deverá sobrar energia, o que deverá reduzir os preços”, afirma.
De fato, o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) está rodando a casa dos R$ 30 o
MWh. E os empresários da área estão comprando o insumo no mercado spot para
retomar a produção. Mas para firmar compromissos de venda a médio e longo prazos,
essas empresas necessitarão de contratos de energia.
“Nós procuramos a Cemig e o que tivemos como resposta é que ela precisa definir o
futuro das suas hidrelétricas primeiro para garantir o fornecimento”, explica. Essas
usinas são Jaguara, São Simão e Miranda, cuja permanência entre os ativos do grupo
está em negociação junto ao governo federal.
Exportações - Como cerca de 60% do que é produzido pelo setor no Estado são
exportados, um aumento da produção deverá representar uma alta nas vendas para
o mercado externo, principalmente Europa, Estados Unidos e Japão. Mas não será um
processo tão simples.
“Várias empresas têm relacionamento com seus clientes há 20 anos e tiveram que
interromper as vendas no ano passado. Agora será um processo de reconquista de
mercado com condições especiais. Então vamos ter que apresentar preços mais
atraentes ou alguma vantagem competitiva”, pondera.
A retomada em patamares de produção equivalentes a 2014 deverá ocorrer somente
em 2019, conforme projeções da Abrafe. Naquele ano, estava sendo utilizada cerca
de 80% da capacidade instalada do setor no Estado.

