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Revisão de processos internos nas indústrias pode elevar produtividade
07/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Em uma fábrica de máquinas próxima a Porto Alegre (RS), um funcionário andava 316
metros, o equivalente a três campos de futebol, para montar um único equipamento.
Gastava, para isso, uma hora e 20 minutos.
O dono da empresa fez então o seguinte exercício: tirou alguns dias para prestar
atenção no vaivém dos seus empregados e em todo o processo de produção.
Depois, mudou estações de trabalho de lugar, organizou as peças necessárias para a
montagem do produto final, e nada muito além disso.
O resultado: a distância percorrida pelo funcionário caiu para oito metros, o tempo
para finalização do produto diminuiu para 28 minutos, e o empresário economizou R$
17 mil por mês.

Esse é um dos resultados do projeto Indústria Mais Produtiva, idealizado pela CNI
(Confederação Nacional da Indústria) e executado pelo Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial).
O programa atendeu, em estágio-piloto, 18 empresas com faturamento anual entre
R$ 3,6 milhões e R$ 20 milhões dos Estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de
Santa Catarina e do Ceará.
Pelo custo de R$ 18 mil, o programa colocou à disposição desses empresários um
plano de melhoramento de produção estruturado pelo engenheiro Marcos Kawagoe,
ex-gerente de excelência empresarial da Embraer.
O resultado do programa foi um retorno financeiro entre 8 e 108 vezes o valor
investido pelas indústrias.
SOLUÇÕES
Em alguns casos, as soluções encontradas foram uma simples gambiarra: uma das
empresas instalou um tubo de PVC com "silver tape" em um carrinho de peças,
facilitando a organização das ferramentas e poupando tempo dos funcionários.
Para Kawagoe, tempos de crise e de pouca demanda podem ser o momento certo para
uma empresa parar, olhar para seus processos de produção e aparar desperdícios.
"No momento de bonança da economia, é mais fácil propor mudanças. Já no momento
de crise, quando mais se precisa, é difícil, pois toda mudança envolve riscos", afirma
Kawagoe.
"Mas, se as empresas não se prepararem, quando o crescimento da economia voltar,
elas não vão aguentar até lá."
Na Embraer, o engenheiro conduziu uma reforma nos processos de produção baseado
nos conceitos de operação enxuta e no método de melhoria contínua Kaizen, também
conhecido como estilo Toyota, por ter sido originado na montadora japonesa.
Eliminando excesso de estoque, desperdícios e retrabalho, reduzindo movimentação
desnecessária de funcionários, tempo de espera e defeitos na fabricação, a equipe
conduzida por Kawagoe conseguiu diminuir de 22 para 6 dias o tempo de fabricação
do modelo Embraer 170/190, usado pela companhia aérea Azul, com um terço da
equipe necessária anteriormente.
Segundo o engenheiro, o erro mais comum das empresas brasileiras é excesso de
estoque –capital parado que, em vez de juntar poeira, poderia estar rendendo em
alguma aplicação. Na Embraer, sua equipe liberou US$ 500 milhões de estoque
parado.
ESTAGNAÇÃO
No Brasil, os níveis de produtividade das empresas estão uma década atrasados,
afirma João Emílio Gonçalves, gerente-executivo de política industrial da CNI e
idealizador do programa Indústria Mais Produtiva.
Segundo ele, o último salto de produtividade no país foi na década de 1990, com a
implantação do ISO 9000 para bons modelos de gestão.
Além das razões estruturais do Brasil que explicam esse atraso, como infraestrutura
precária, sistema tributário pesado e complexo, baixa qualificação profissional, as
deficiências de gestão de produção das indústrias brasileiras também contribuem para
essa defasagem.

O próximo passo do programa é atuar em companhias da cadeia de petróleo e gás,
como estaleiros, empresas de material de segurança e de equipamentos voltados à
extração do produto.
Com o atual cenário de crise da Petrobras e de queda na cotação do petróleo, a CNI
espera que essas empresas consigam cortar gastos e tornar mais eficiente sua
produção.
Montadoras produzem menos da metade da capacidade, diz Anfavea
07/03/2016 - Fonte: G1

Em meio à crise, a indústria automotiva brasileira produziu menos da metade de sua
capacidade neste 1º bimestre, segundo a associação das montadoras, a Anfavea. "Em
janeiro e fevereiro, operamos em ociosidade de 64%", disse o presidente da entidade,
Luiz Moan, na última sexta-feira (4), ao apresentar o balanço mensal. "A
sustentabilidade do setor está bastante prejudicada", completou.

Segundo ele, o país tem capacidade para produzir 5 milhões de carros, caminhões e
ônibus ao ano, mas deve fechar 2016 com 2,44 milhões fabricados, ou seja, metade
da capacidade.
A Anfavea diz não ter como comparar este nível de ociosidade com o de outros anos
por fazer esse levantamento apenas pontualmente e não ter uma série histórica. No
ano, de acordo com a previsão, as fábricas de carros usarão 50% da capacidade; as
de veículos pesados, apenas 26%.

Queda no ranking mundial
Em 2015, pela primeira vez, desde 2007, a produção de veículos no Brasil ficou abaixo
de 3 milhões de unidades.

Assim, o país perdeu mais uma posição no ranking mundial: terminou em 9º lugar,
atrás de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Índia, México e
Espanha, de acordo com dados da associação mundial dos produtores, a Oica.
O país também caiu no ranking mundial de vendas: foi da 4ª posição, em 2014, para
a 7ª, sendo ultrapassado por Alemanha, Índia e Grã-Bretanha, conforme levantamento
da consultoria Jato Dynamics. O ano de 2015 foi o terceiro seguido de queda nos
emplacamentos no Brasil, com um tombo de 26,5%.
Neste 1º bimestre, as vendas de veículos caíram 31% em relação ao mesmo período
do ano passado. Com vendas em baixa, as montadoras reduzem a produção, a fim de
manejar os estoques. Em janeiro e fevereiro saíram das fábricas 31,6% menos carros,
caminhões e ônibus do que no 1º bimestre de 2015. Mesmo assim, fevereiro teve
estoque para 46 dias nos pátios e concessionárias, um número considerando alto.

7,3 mil em 'layoff'
Com o freio na produção, as empresas lançam mão de recursos como a suspensão
temporária de contratos, o chamado "layoff", para lidar com a ociosidade nas fábricas.
Diversas aderiram ainda ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que reduz o
número de horas trabalhadas e o salário.
Segundo Moan, atualmente, as montadoras têm 36,4 mil empregados com algum tipo
de restrição na jornada, sendo 29.100 no PPE e 7.300 em "layoff", incluindo os 1.500
da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo (SP) e 800 que estão em férias
coletivas na Volkswagen, na mesma cidade, e que, segundo o sindicato local, deverão
entrar em "layoff" posteriormente.

A Anfavea prevê que mais 1,8 mil empregados entrarão em "layoff", o que corresponde
ao grupo da fábrica da Ford, em Camaçari (BA), onde é feito o Ka, um dos carros mais
vendidos no país.
A indústria automotiva fechou fevereiro com 130.262 empregados, montante 0,7%
maior do que em janeiro, mas 8,5% inferior ao de 1 ano atrás, considerando também
as fábricas de máquinas agrícolas.
Somente nas fábricas de autoveículos (carros, caminhões e ônibus), havia 114.887
empregados em fevereiro, volume também 0,8% maior do que em janeiro e 7,4%
menor do que em no mesmo período do ano passado.

Em 2015, a indústria de autoveículos encerrou o ano passado com 114.336
empregados, o menor número desde 2009.
108 mil vagas fechadas
Segundo levantamento do G1, feito com base nos dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, o setor automotivo
fechou 108 mil vagas em 2015.
Os dados consideram, além das montadoras, os empregos em fabricantes de cabines,
carrocerias e reboques; de peças e acessórios; empresas de recondicionamento e
recuperação de motores; de manutenção e reparação de veículos; concessionárias e
lojas de veículos usados; comércio de peças de reposição e acessórios; e postos de
combustíveis.
Após forte queda, Anfavea sustenta projeção para 2016
07/03/2016 - Fonte: Automotive Business

O baque nas vendas de veículos no primeiro bimestre de 2016 fez o mercado brasileiro
encolher para 302 mil unidades, com redução de 31,3% na comparação com o
resultado de janeiro e fevereiro de 2015. Apesar da baixa, a Anfavea, associação que
representa as montadoras, sustenta a sua projeção para 2016. “Sabíamos que a queda
relativa dos primeiros meses do ano seria grande. Traçamos nossa expectativa com
base na perspectiva de queda do PIB”, aponta Luiz Moan, presidente da entidade.
A perspectiva da entidade é de que as vendas encolham 7,5% este ano na comparação
com 2015, para 2,37 milhões de unidades entre automóveis, comerciais leves,
caminhões e ônibus. Apesar do número negativo, o panorama parece otimista se
considerados os resultados do início do ano. Alguns executivos de marcas que atuam
no Brasil já apontaram que o total de emplacamentos no mercado interno pode cair
para menos de 2 milhões de unidades em 2016.
A projeção da Anfavea foi traçada com base na média diária do terceiro trimestre do
ano passado, descontada a expectativa de redução do PIB para 2016 da ordem de
3%. “Erramos o resultado de fevereiro por 2 mil unidades”, diz, na tentativa de provar
que a bola de cristal da entidade não está descalibrada. Segundo ele, nas expectativas
da Anfavea o mercado interno teria chegado a 148 mil unidades no mês passado. O
resultado real foi 148,8 mil emplacamentos, com redução de 5,5% na comparação
com janeiro e de 21% sobre fevereiro de 2015.
Moan reconhece, no entanto, que existe um fator capaz de deteriorar ainda mais o
ambiente de negócios. “Só temos a perder com a contaminação da política na
economia. Isso traz um pessimismo e é um indutor da depressão econômica”, aponta.
Segundo ele, caso a crise no governo e as ideologias políticas continuem a gerar
conflito no País, a economia e os negócios tendem a piorar.
PIOR 1º BIMESTRE DESDE 2007
O resultado registrado faz de janeiro a fevereiro o pior primeiro bimestre desde 2007,
quando foram emplacados 299,7 mil veículos no Brasil. Ainda assim, Moan destaca
que houve melhora da média diária de vendas da ordem de 5% em fevereiro na
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O segmento que mais contribuiu para a forte contração das vendas nos primeiros dois
meses do ano foi o de pesados. O emplacamento de caminhões encolheu 35,5% sobre
o já fraco patamar do início do ano passado, para apenas 4,4 mil unidades entre
janeiro e fevereiro. Já a venda de ônibus somou 1,7 mil chassis, com queda de 49,1%.
A demanda por veículos leves teve retração um pouco menor, de 31%, para 292 mil
unidades, com queda de 28,9% na demanda por automóveis e de 42,5% na de
comerciais leves.
Ociosidade do setor chega a 64% no bimestre
07/03/2016 - Fonte: Automotive Business

O índice de ociosidade da indústria brasileira de veículos atingiu patamar de 64% no
primeiro bimestre do ano. Isso significa que o setor está utilizando atualmente apenas
36% de sua capacidade total instalada, hoje em 5,05 milhões de unidades por ano em
hipotéticos três turnos de operação em todas as montadoras, segundo dados
divulgados na sexta-feira, 4, pela Anfavea.
Os números apontam que no segmento de leves a ociosidade chegou a 62% em janeiro
e fevereiro, enquanto no de pesados a situação é bem mais grave, com inatividade
em 81%.
Ao medir o índice para o ano, a Anfavea utilizou sua previsão de produção, ao estimar
que em 2016 o setor fabricará 2,44 milhões de veículos, entre leves e pesados. As
montadoras reconhecem que seu índice de ociosidade ficará em 52%, com nível de
utilização da capacidade em 48%, representando que mais da metade das linhas de
produção ficarão paradas este ano no Brasil.
No caso dos veículos leves, se a produção chegar às 2,33 milhões de unidades
estimadas para o ano, as linhas terão utilizado metade de sua capacidade total, que é
de 4,63 milhões. Já para pesados, a indústria nacional que pode montar até 422 mil
unidades/ano deverá utilizar apenas 26% desta capacidade e apresentar 74% de
ociosidade, uma vez que a produção está prevista em 107,8 mil caminhões e ônibus
em 2016.
“Este é o drama que estamos passando, o que não é exclusividade do setor
automotivo, porque reflete o baixo PIB”, afirma o presidente da Anfavea, Luiz Moan,
ao apresentar os dados de desempenho do setor para o primeiro bimestre. “O nível de
sustentabilidade do setor está bastante prejudicado neste ano. Globalmente, se
considera que o nível ideal de utilização da capacidade seja de 85%”, considerou.
Segundo o executivo, o índice de uso da capacidade foi medido por hora de trabalho,
um critério técnico utilizado internacionalmente. Os dados consideram a capacidade
atual da indústria nacional em três turnos e não inclui novas fábricas que ainda não
entraram em operação, como a de automóveis da Mercedes-Benz em Iracemápolis
(SP), cuja inauguração está prevista para este mês, e a da Honda em Itirapina (SP)
que está pronta mas sem previsão para começar a operar. Também não está na conta
a unidade da Jaguar Land Rover que deve iniciar atividades em Itatiaia (RJ) neste

semestre.
FRACO DESEMPENHO
Com a baixa demanda do mercado doméstico, a produção nacional no primeiro
bimestre ficou 31,6% abaixo do volume verificado em igual período do ano passado,
de 411,7 mil para 281,4 mil unidades. A maior queda, de 45,2% no acumulado, veio
do segmento de chassis de ônibus, com pouco mais de 2,6 mil unidades.
A retração na montagem de caminhões chegou a 40,7% nos dois primeiros meses do
ano, para 9,4 mil contra as 15,9 mil unidades do ano passado. O segmento leve
acumula queda de 31,1%, ao somar 269,2 mil, dos quais 236,3 mil automóveis e 32,9
mil comerciais leves, volumes 28,8% e 44,3% menores no comparativo anual.
Em fevereiro, as linhas de montagem que operaram no mês entregaram 131,3 mil
veículos, 12,5% a menos do que em janeiro, quando a produção foi de 150,1 mil.
Sobre o volume de fevereiro de 2015, houve queda de 36,4%.
ESTOQUES
A baixa atividade do setor reflete as ações de ajustes das montadoras sobre seus
estoques. Em fevereiro, o total ficou em 241,4 mil unidades, das quais 181,1 mil em
concessionárias e 60,3 mil nos pátios das fábricas, incluindo leves e pesados. Este
volume total supre o equivalente a 46 dias de vendas, considerando o ritmo dos
negócios observado em fevereiro. Em janeiro, o volume de estoque era de 51 dias.
“A queda [de 32%] da atividade é um movimento claro da necessidade de redução do
estoque via ajuste da produção, cenário que permanecerá pelo menos nos próximos
dois meses”, declarou Moan. “Para março, acredito que haverá um ritmo melhor,
mesmo assim, com estoque elevado, acima de 40 dias, o que é ruim para a saúde
financeira das associadas”, completou.
EMPREGOS
O setor automotivo encerrou fevereiro com 130,3 mil pessoas empregadas, 0,7%
acima do total verificado no fim de janeiro, quando a indústria contabilizou 129,4 mil
trabalhadores. Segundo Moan, houve uma movimentação atípica, uma vez que uma
das associadas (Fiat) efetivou 2 mil pessoas que eram terceirizadas. “Sem isso,
teríamos uma queda de 1,1 mil trabalhadores no efetivo de pessoal na comparação de
fevereiro contra janeiro”, revelou.
Contra o total de empregados em fevereiro de 2015, quando a indústria contabilizou
142,3 mil trabalhadores, houve queda de 8,5%.
Ziegler: na volta, um País muito diferente
07/03/2016 - Fonte: Automotive Business

Após trabalhar no Grupo Daimler por 35 anos em cinco países – incluindo a presidência
da Mercedes-Benz do Brasil, onde administrou o maior programa de investimentos da
companhia, de R$ 1,5 bilhão entre 2010 e 2013 –, Jürgen Ziegler retornou à Alemanha
para iniciar carreira como consultor independente da indústria. Dois anos depois,

contrariando suas expectativas, ele retornou em nova posição a um Brasil imerso na
crise econômica, muito diferente do que havia conhecido.
Em abril de 2015, Ziegler assumiu a presidência da Schaeffler na América do Sul e
agora mora em Sorocaba (SP), onde fica seu escritório, na única planta industrial da
empresa alemã na região sob seu comando.
Agora o executivo está do outro lado do balcão, daquele que vende componentes “Não
imaginava voltar, nem nessa posição e muito menos com essa condição econômica do
País. Mas me sinto confortável, tenho a vantagem de muitas vezes saber qual será a
resposta do outro lado”, diz Ziegler, que trouxe um plano com objetivos traçados até
2020, “para tornar a companhia mais enxuta e competitiva”.
Depois de chegar e ficar quase um ano em silêncio, “porque não tinha muito a falar,
precisava primeiro conhecer a situação para começar a agir”, Ziegler recebeu a equipe
de Automotive Business para falar da nova fase da carreira e dos planos para a
empresa.
AUTOMOTIVE BUSINESS – Quais as principais diferenças entre o País que o
senhor deixou em 2013 e o que encontrou agora?
JÜRGEN ZIEGLER – O ambiente mudou completamente. Quando cheguei em 2010
[para presidir a Mercedes-Benz] a capa da [revista] The Economist mostrava que o
Brasil iria voar alto. Quando voltei em 2015 a foto era outra. O que vejo é um País
muito diferente em termos de economia e estabilidade política. Como consequência,
vejo agora em toda a indústria um sentimento depressivo em relação ao futuro.
AB – Outra grande diferença é que por 35 anos no Grupo Daimler o senhor
sempre esteve do lado comprador de peças, agora está à frente de um dos
maiores fornecedores globais do setor, do lado de quem vende. Qual a grande
diferença desses dois lados?
ZIEGLER – Claro que é diferente quando você está comprando ou se está vendendo.
Mas é positivo porque conheço bem um desses lados, sei o que está acontecendo do
lado dos fabricantes de veículos, das dificuldades, dos números do mercado e o que
estão pensando.
A vantagem é que, quando discutimos qualquer assunto aqui com minha equipe, posso
sempre tentar antecipar o que será aceito como argumento válido ou não em
negociações.
Pessoalmente é bastante diferente a nova posição, pois falo com todas as montadoras,
não apenas uma.
Às vezes até sei as respostas que vou receber. A Schaeffler é um grande fornecedor
dessa indústria e precisa atuar em linha com seus parceiros. Essa experiência ajuda a
preparar melhor o time para interagir com os clientes nas novas parcerias que vão
surgir. Mas me sinto bastante confortável agora.
AB – Como o senhor avalia o clima de negócios no setor automotivo brasileiro
neste momento? O pior já passou ou ainda está por vir?
ZIEGLER – Este ano talvez não registre uma queda tão profunda quanto em 2015,
mas não acredito que sem mudanças e incentivos existam motivos para que a indústria
automotiva tenha desempenho diferente. Do ponto de vista da Schaeffler, nossa
divisão industrial deve ter desempenho melhor por causa do amplo espectro de
atividades, fornecemos para setores do agronegócio, energia eólica e eletricidade, há
mais possibilidades.
O aftermarket [reposição de autopeças] é o mais importante ponto de sustentação da
divisão automotiva nesse momento [com a queda das compras das montadoras], os
resultados de 2015 já foram muito melhores do que os de 2014. Outro segmento

crítico para nosso sucesso são as exportações, as perspectivas são positivas, mas não
é possível construir um plano de negócios baseado em uma taxa de câmbio que pode
mudar em um par de meses ou anos. Levando em conta todos esses pontos, vejo que
2015 foi crítico e 2016 será um desafio.
AB – Muitos dizem que o mercado automotivo brasileiro tem grande potencial
de crescimento por causa do baixo índice de motorização do País. Mas a renda
da maioria da população ainda é baixa para comprar um automóvel. Após as
sucessivas baixas das vendas nos últimos três anos, o senhor avalia que o
mercado doméstico vai voltar a crescer?
ZIEGLER – Diria que não antes do meio para o fim de 2017 veremos alguma melhoria
em comparação com o nível de hoje. Qualquer coisa além disso está mais para
esperança do que algo concreto.
Mas creio que o principal desafio para o Brasil não é ser o sexto, quinto ou quarto
maior mercado automotivo do mundo. A questão crítica é tornar o País mais
competitivo em relação a outros países. Medidas de incentivo ao consumo de curto
prazo e linhas baratas de financiamento do Finame como tivemos no passado recente
não são a solução. O País precisa agora de mudanças estruturais de longo prazo para
criar uma base sólida para seu crescimento.
AB – Por falar em competitividade internacional, como o câmbio em torno de
R$ 4 por dólar afeta os negócios? A Schaeffler no Brasil importa muitos
componentes?
A
taxa
cambial
incentiva
a
nacionalização?
ZIEGLER – Temos hoje um índice médio de localização em torno de 75% nos
componentes fabricados aqui, o que já é um nível bastante alto. Mas sim, estamos
estudando possibilidades de nacionalizar novos componentes. Quando o dólar estava
a R$ 3 compensava importar muita coisa da China, mas no momento, com a cotação
acima de R$ 4, isso muda de figura e vários produtos entram na lista de
nacionalização.
O problema é que não basta apertar um botão e começar a fazer, é preciso acertar
nas escolhas, pois o País continua com os mesmos problemas de antes que afetam
sua competitividade, como altos custos trabalhistas, de infraestrutura e eletricidade,
a única diferença de antes é a taxa de câmbio, o que nos deixa em uma situação
delicada para tomar qualquer iniciativa de aumentar a localização.
O que estamos fazendo é olhar para as obrigações do Inovar-Auto e mostrar aos
nossos clientes como a Schaeffler pode ajudar, não só para elevar a nacionalização,
mas também com soluções para melhorar a eficiência energética.
A parte positiva disso é que pela primeira vez estamos ouvindo que eles também estão
pensando em localizar mais itens, como uma transmissão ou partes de chassi e
motores. Isso nunca esteve antes na agenda.
AB – Esse índice de 75% de localização pode ser aumentado?
ZIEGLER – Pode chegar ao máximo de 80%, mas no mercado de reposição esse
porcentual é menor, pois o escopo é diferente, com mais peças importadas. Não vejo
como aumentar o porcentual de nacionalização muito além disso nos próximos cinco
anos, pois certos custos de investimento em plantas e equipamentos não justificariam
a localização, pois a escala baixou.
É preciso considerar que em 2010 falava-se em um mercado de quase 4 milhões de
veículos/ano no futuro próximo que seria hoje, e agora falamos de uma década perdida
antes de recuperar os mesmos volumes de 2013. É a realidade, infelizmente.

AB – Como se divide o faturamento da Schaeffler no Brasil?
ZIEGLER – Em torno de 75% do faturamento estão concentrados na divisão
automotiva e os 25% restantes na unidade industrial. Isso acontece aqui e o
porcentual é muito parecido no balanço global da companhia. O que muda bastante
no Brasil é que a parcela das vendas do aftermarket é bastante alta, representa 40%
da fatia de 75% dos negócios automotivos. Já as exportações atingiram no ano
passado perto de 20% das receitas totais. São vendas intercompanhia que fazemos
para 25 a 30 plantas da Schaeffler em todo o mundo, incluindo Alemanha, outras
localidades
na
Europa
e
Índia.
AB – As exportações da Schaeffler a partir do Brasil estão aumentando?
ZIEGLER – Estão crescendo bastante. Em 2015 houve expansão de 45% nas vendas
externas em euros em relação a 2014, ficou muito acima do que tínhamos planejado.
Mas isso não aconteceu porque somos mais competitivos do que antes, a taxa de
câmbio teve papel fundamental nesse resultado. Devemos continuar avançando este
ano também, mas não com porcentual tão elevado.
AB – Se colocarmos a taxa de câmbio de um lado e do outro a política
industrial do governo, o Inovar-Auto, o que ajudou mais a aumentar as
oportunidades de fornecimento da Schaeffler no Brasil?
ZIEGLER – Para os fornecedores no Brasil o Inovar-Auto definitivamente teve mais
efeito [do que o câmbio]. Os programas globais de lançamentos das fabricantes de
veículos e a necessidade de localizar mais componentes são os fatores que estão
guiando o negócio.
Em nossa estratégia de crescimento consideramos que o Inovar-Auto abre
oportunidades de fornecer para novos projetos, não só das quatro grandes
montadoras, mas também das outras que estão crescendo e ganhando market share,
pois também precisam de fornecedores locais.
AB – Qual a situação da base de fornecedores da Schaeffler no Brasil?
ZIEGLER – Essa é uma das nossas maiores preocupações. Para uma empresa como
a nossa, com ampla gama de produtos, linhas de produção e engenharia atuante, a
fraqueza dos fornecedores é o ponto mais crítico a enfrentar, todo o resto é
administrável. Vemos que toda a cadeia de fornecedores da indústria automotiva está
sofrendo com a crise econômica e a forte retração das vendas.
Tivemos de adotar programas para ajudar nossos fornecedores. Junto com o time de
compras desenvolvemos uma metodologia para identificar possíveis problemas, temos
um mapa onde avaliamos a situação de cada empresa em escalas, como “muito
crítico”, “crítico”, “administrável” ou “OK”, assim podemos orientar nosso auxílio de
acordo com a necessidade, tanto do ponto de vista financeiro como de questões de
qualidade. Temos atualmente 250 fornecedores ativos, mas a base cadastrada passa
de mil.
AB – Existem muitos problemas de qualidade?
ZIEGLER – Sim, existem, mas a crise reduziu proporcionalmente esses problemas. O
fato é que se o mercado voltasse a crescer agora teríamos muitos mais problemas, os
mesmos que tínhamos em 2010. Esta é uma séria barreira para o desenvolvimento
futuro da indústria no País. Mas agora a questão é de sobrevivência.

AB – Como o senhor avalia a evolução tecnológica dos veículos fabricados no
Brasil e suas autopeças em comparação com o resto do mundo?
ZIEGLER – É uma evolução bastante gradual. Por exemplo, mais de 90% dos carros
feitos aqui usam câmbio manual, ao contrário do que vemos como tendência mundial
nos Estados Unidos ou na Europa, onde as transmissões automáticas são maioria. Mas
existem avanços, a indústria terá de investir em mais eficiência energética, por causa
das obrigações do Inovar-Auto e outras restrições legais.
Ao mesmo tempo, sistemas que trazem mais segurança, conforto e tecnologia estão
na mira dos consumidores, como câmera de ré ou conectividade, por isso tudo isso
está na agenda.
Também deve acontecer um aumento da eletrificação dos veículos. A Schaeffler tem
muito a oferecer nesse cenário, é uma companhia com amplo portfólio, registramos
mais de 2,5 mil patentes por ano em todo o mundo (são 20 mil já registradas ao todo),
é a segunda companhia global em patentes.
Isso nos diz que investimos fortemente em pesquisa e desenvolvimento, é onde a
empresa tem suas raízes. O que procuramos no momento é estar engajados em
programas mundiais de desenvolvimento de tecnologia.
AB – Caso exista demanda, a Schaeffler teria condições de produzir aqui
componentes com o mesmo grau de sofisticação tecnológica que vemos fora
do Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos?
ZIEGLER – Com certeza sim. A capacidade existe, mas seria necessário fazer grandes
investimentos para atingir o mesmo nível de custos. Vou dar um exemplo: em um
projeto recente, fornecemos tecnologia global para dois de nossos clientes e fizemos
ajustes aqui de acordo com as necessidades de custo de cada carro.
Podemos nos beneficiar de todo portfólio global de soluções tecnológicas da Schaeffler
e adaptar ao mercado local. Temos [na planta de Sorocaba] um time de cerca de 150
engenheiros de aplicação dedicado a isso – é um de nossos pontos fortes no País.
Faremos o mesmo com diversos dos produtos que iremos a fornecer no Brasil assim
que a oportunidade surgir, como rolamentos de roda de terceira geração, novas
alavancas de câmbio, embreagens elétricas, rolamentos de baixa fricção para
aumentar a eficiência, sistemas de desacoplamento do motor e transmissão para
economia de combustível, tudo isso está a caminho.
AB – Existe a possibilidade de fabricar transmissões automáticas no Brasil?
ZIEGLER – É possível, mas não com a demanda atual do mercado local, onde 90%
dos carros usam câmbio manual, e nossas perspectivas apontam que deve continuar
assim pelos próximos 10 anos. Para valer a pena fazer aqui seria necessário fornecer
muitos milhares de unidades para compensar o investimento.
AB – Qual o faturamento regional da Schaeffler na América do Sul e quanto
significa para o faturamento global do grupo?
ZIEGLER – São € 500 milhões dentro do faturamento global de € 12 bilhões.
AB – O grupo mudou a configuração de suas divisões globais há cerca de dois
anos e desde então as unidades da companhia na América do Sul são parte
da divisão Américas, com sede nos Estados Unidos. O que isso muda para as
operações sul-americanas e brasileiras?
ZIEGLER – A diferença mais óbvia é a cultural, os alemães são mais disciplinados, os
americanos mais competitivos. A cultura brasileira é adaptativa. Durante quase 60
anos de operações da Schaeffler no Brasil, os brasileiros da companhia tiveram uma
relação muito próxima com a Alemanha e agora temos de administrar a mudança para
o relacionamento mais próximo com a divisão Américas.

É uma mudança cultural que afeta a forma de pensar e agir das pessoas, é preciso se
adaptar ao novo formato, mas de resto tudo é bastante administrável.
AB – Hoje o senhor fala mais com a divisão nos Estados Unidos ou na
Alemanha?
ZIEGLER – Mais com os Estados Unidos, mas é um processo de mudança em que a
agenda está migrando gradualmente. A engenharia continua a ter uma relação mais
próxima da Alemanha, porque as principais tecnologias que usamos aqui vêm de lá.
Em termos financeiros a conversa fica mais concentrada na divisão Américas.

AB – Como o senhor classifica sua gestão na Schaeffler América do Sul e Brasil
até agora? Quais foram os principais desafios e quais outros espera encarar?
ZIEGLER – Em 2015 eu integrei uma nova administração para dirigir esta unidade na
América do Sul. Quando cheguei muitos da administração anterior estavam de saída
e então o primeiro desafio foi colocar a uma nova diretoria no lugar. O segundo desafio,
que ainda está em curso, é preparar a empresa para o futuro.
Não é segredo que estamos fazendo muitas reestruturações para remodelar a empresa
e deixa-la mais enxuta. A maior parte desse processo já foi feito e os próximos passos
estão sendo dados. O terceiro desafio é o desenvolvimento do Road Map Schaeffler
South America 2020, com 20 a 25 iniciativas que envolvem o planejamento do que
vamos fazer aqui [até a virada da década].
Cerca de 15 dessas iniciativas dizem respeito às perspectivas do mercado e seu
crescimento, portfólio de produtos e o que queremos fazer. Os demais pontos se
referem à reestruturação para tornar a empresa mais enxuta, rápida e adequada ao
mercado. Mas não gosto de falar apenas em reestruturação porque pode parecer que
estávamos em uma má situação, não é o caso, encontrei a companhia em razoável
boa forma, mas não o suficiente para o futuro.
É nisso que estamos trabalhando agora. Lançamos o programa que chamamos de 10
princípios para uma organização de alto desempenho. Mudamos o foco para as
pessoas, porque traçar planos estratégicos e o que precisa ser feito é uma parte do
processo, tudo isso precisa ser acompanhado pelo comprometimento e motivação da
equipe, por isso lançamos a comunicação desse programa para todos os empregados,
incluindo o chão de fábrica. Precisamos transmitir as expectativas da empresa, mas
também saber o que os funcionários pensam.
AB – O número de empregados da planta de Sorocaba foi reduzido desde a
sua chegada?
ZIEGLER – Sim, cerca de 10%. Temos áreas trabalhando em três turnos, outras em
dois e outras em apenas um, principalmente na linha de componentes para veículos
pesados, onde as vendas caíram mais. O mercado mudou, é o cenário que temos
agora.
AB – Muito tem se falado em Indústria 4.0: a Schaeffler aplica esses conceitos
em suas linhas de produção no Brasil?
ZIEGLER – Não ainda. O que a Schaeffler está fazendo agora é indicar pessoas
altamente qualificadas para dirigir esses projetos de digitalização, mas o que temos
no momento são alguns fragmentos desse processo, como o monitoramento à
distância de alguns componentes que fabricamos. Essa é uma discussão que está

chegando agora na Alemanha e Europa e as empresas devem avaliar o que faz
realmente sentido para o negócio delas. Para o Brasil ainda é muito cedo discutir isso,
no ambiente de crise que vivemos estamos mais focados no que precisamos fazer
agora para atingir as metas do planejamento 2020. Mas claro que do ponto de vista
global a indústria 4.0 é um objetivo estratégico para a Schaeffler.
AB – A indústria 4.0 traz vantagens de redução de custos de mão de obra?
ZIEGLER – Sim e não. Isso porque se reduz a necessidade de mão de obra na linha
de produção, mas outras qualificações são necessárias, mais engenheiros e
especialistas que saibam lidar com processos mais complexos. Muda-se a maneira de
produzir, mas isso não torna a fábrica menor ou maior, será uma fábrica diferente.
AB – Quando o senhor deixou o Brasil em 2013 e voltou à Alemanha, tinha
em mente que retornaria?
ZIEGLER – Não. Eu gostei bastante desse último ano que passei na Alemanha,
continuei a trabalhar na indústria automotiva fazendo consultoria, é um mundo
diferente, mas não estava nos planos retornar ao Brasil, não tão rápido e nem nesse
ambiente atual.
Mas quando a oportunidade apareceu foi natural, já que passei 20 anos da minha
carreira [no Grupo Daimler] trabalhando fora do meu país. Falei com minha esposa,
que já está acostumada a isso também, seria um outro país e um outro desafio, e ela
disse “por que não?”. Então estamos aqui.
Entrevista: “Situação lembra a crise do desemprego do fim dos anos 90”
07/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Após uma passagem pelo governo federal, onde ocupou a presidência do Ipea e a
chefia da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o economista e pesquisador da
Fundação Getulio Vargas Marcelo Neri está aos poucos reorganizando o trabalho que
o credenciou como um dos maiores especialistas em distribuição de renda no país.
Na última semana, ele esteve em Curitiba para dar uma palestra a convite da UniBrasil
sobre crescimento inclusivo. Em entrevista à Gazeta do Povo, ele avalia que a crise
chegou ao emprego, mas ainda não está claro seu efeito sobre a distribuição de renda.
O país está em recessão desde 2014, mas o mercado de trabalho demorou para
enfraquecer. É sinal de que ele pode passar bem pela crise?
Há um paradoxo no país, com a macroeconomia andando de lado desde 2011 e o
mercado de trabalho e a renda das pessoas ainda crescendo por um tempo. É um
processo que vem de antes. Em dez anos o PIB per capita cresceu 30% e a renda
média cresceu 60%.
E isso continuou depois de 2011. Mesmo em 2014, que foi um período crítico para a
economia, os resultados foram surpreendentes, a desigualdade caiu, a renda cresceu
3,3%.

A crise entrou pesada mesmo a partir de 2015, com a estagflação. Se você pegar a
PME, pesquisa que é feita em seis regiões metropolitanas, há uma queda muito grande
do emprego.
O que gera outro paradoxo quando você vê a Pnad, que é nacional. Ela mostrava ainda
uma resiliência do mercado de trabalho até agosto do ano passado, com a massa
salarial constante. A partir daí houve deterioração, mas até novembro foi uma queda
de 1,7% da massa salarial, o que não é muito.
Até 2013, 58 milhões de pessoas entraram nas classes A, B e C, movimento que
continuou em 2014. Parte disso está sendo devolvido.
Mas a tendência é de queda?
A imagem que tenho é que estamos na beira do precipício, agarrados a uma corda.
Nas áreas metropolitanas, temo que já tenhamos caído no precipício. A crise remete
um pouco ao fim dos anos 90, que ficou conhecida como a crise do desemprego
metropolitano. Se você olhar nas metrópoles, de 1996 a 1999 houve uma queda na
renda do trabalho de 4,5% ao ano e a renda total no resto do país ficou constante.
Acho que em 2015 sem dúvida a crise chegou ao bolso do brasileiro, mas ainda sem
aumento da desigualdade. Por sinal, a PME mostra mais perdedores entre pessoas de
mais educação. Entre 2003 e 2014, a cena brasileira era de renda crescendo em
grupos como mulheres, jovens, moradores do nordeste, informais. Era um processo
de redução da desigualdade forte.
Nos anos 90, houve uma queda de rendimento acentuada. É um cenário que pode se
repetir?
Pode acontecer. Tivemos até 2014 dez anos com três forças básicas. Crescimento da
renda das pessoas acima do PIB, redução da desigualdade, que vem desde 2001, e a
estabilidade, que foi o grande ganho do Plano Real. Estamos perdendo o crescimento
da renda das pessoas e temos maior instabilidade.
Mas a renda não podia crescer por muito tempo acima do PIB.
A renda vinha crescendo com ganhos pequenos de produtividade. O Brasil surpreendia
por isso. Em 1980, o Brasil tinha a mesma produtividade da Coreia e hoje tem um
terço da produtividade coreana. Até 2011 o descompasso é explicado em parte porque
existe um deflator para o PIB e outro para a renda, que é a inflação. Mas depois de
2011 há um descolamento maior.
O crescimento da classe C está ameaçado pela crise, ou será só um solavanco?
O risco de reversão existe, mas, para minha surpresa, as pessoas não caíram do
despenhadeiro como eu imaginava. Até 2013, 58 milhões de pessoas entraram nas
classes A, B e C, movimento que continuou em 2014. Parte disso está sendo devolvido.
Agora, reduzir o nível de vida é o mais difícil. Imagine para quem antes não comia
carne e passou a comer três vezes por semana. É muito difícil voltar à situação de não
comer carne.
A desigualdade ainda não inverteu a tendência de queda. Continuam de pé os fatores
para ela cair?
Não sou muito positivo para a queda da desigualdade daqui para a frente por duas
razões. A primeira é que ela caiu em toda a América Latina. O Brasil não inventou a
roda, colheu a melhora na escolaridade e dos programas focados, como o Bolsa
Família.
E na região, a desigualdade parou de cair. Além disso, a queda da desigualdade tem
de ser uma demanda ativa e eu não percebo que há uma demanda da sociedade. Se

a desigualdade caiu, é porque houve uma demanda da sociedade para isso. Para
acontecer de novo, tem de ser uma opção renovada.
Salário mínimo pressiona custos e setor de serviços deve demitir mais
07/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A demanda fraca e o crédito caro estão deixando os empresários de serviços mais
pessimistas neste início de ano.
Diante das dificuldades, o reajuste de 11,6% no salário mínimo deve colocar pressão
sobre os custos e pode acelerar o processo de ajuste no pessoal ocupado no setor,
afirmou o economista Silvio Sales, consultor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Em fevereiro, 26,9% dos empresários afirmaram que pretendem dispensar
funcionários nos próximos três meses. Há um ano, essa fatia era de 18,4%.
As contratações, por sua vez, estão nos planos de apenas 8,8% das empresas, contra
13,7% de um ano atrás.
“O reajuste do salário mínimo pode trazer a necessidade de um ajuste mais rápido,
até porque o setor de serviços começou a demitir mais tarde”, disse Sales.
Artigo: Economia transversal
07/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2015 confirmou o que a economia já
sabia. Estamos em recessão. A novidade está no tamanho do rombo, que segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é maior do que o mais pessimista
dos analistas poderia prever.
Negativa em 3,8%, a variação revela a maior retração em 25 anos. Mas nem tudo está
perdido. Poderia ter sido muito pior, não fosse o desempenho positivo da agropecuária.
O setor cresceu menos que em 2014. Mas cresceu. E cresceu bem. Com avanço de
1,8%.
No cenário atual, sem dúvida um número a ser comemorado. Na linha do tempo,
porém, o resultado do agro traz uma certa preocupação. Além de ser o menor índice
desde 2012, o crescimento representa a metade da média histórica de 3,6%, em série
iniciada em 1996.
No ano passado o setor avançou 2,1%, o que revela que não estamos imunes à crise.
E que só não acompanhamos a queda geral porque nossa agropecuária está
alavancada não apenas no ambiente doméstico, mas principalmente na demanda
internacional.
Com participação de 7% na composição do PIB nacional, não fosse o resultado da
agropecuária, a economia brasileira poderia ter encolhido até 4,5%, apontam os
analistas.
Também vale lembrar que o agronegócio como um todo, que considera a adição de
valor à produção primária pela agroindústria, amplia sua participação e tem 23% do
produto interno. Na metodologia do IBGE, a agroindústria está no segmento indústria,
que levou um tombo de 6,2%.
No início do ano, os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, elaborado pelo Ministério do Trabalho, de certa forma antecipava o
comportamento da agropecuária ou do agronegócio. A economia que tem base no

campo foi a única a encerrar 2015 com saldo positivo entre contrações e demissões
no mercado de trabalho. O câmbio e as exportações recordes de soja, milho e frango
também apontavam para um ano melhor na comparação com outros segmentos que
compõem o indicador das riquezas geradas pelo país. Em suma, o agro avança porque
avança em produção e exportação.
Os números mostram um Brasil sustentado em sua vocação natural. E que é possível
e também preciso apostar no campo, investir em logística e tecnologia para tornar a
atividade mais competitiva.
A considerar que este é o único recorte do PIB no azul em 2015, investir no
agronegócio como forma de reverter o viés de baixa com certeza será um bom
negócio. Feito de ciclos, e ciclos curtos, que se renovam a cada 12 meses, este talvez
seja o setor mais dinâmico e com capacidade de dar uma resposta mais rápida à
recuperação.
Não que o agro seja a salvação da lavoura. O campo vai continuar crescendo e
ampliando sua participação no PIB. Mas está longe resolver o problema crônico da
economia brasileira, de uma crise que é mais política do que econômica. De qualquer
forma, o agronegócio vai continuar dando suporte para amenizar os efeitos da crise.
Não que essa seja a única saída ou solução. No curto prazo, porém, é a única luz no
fim do túnel. As previsões para 2016 apontam para um PIB novamente negativo em
3,5% e um PIB da agropecuária crescendo próximo de 2%.
Paraná
Base da economia, o desempenho da agropecuária e do agronegócio tem impacto
ainda maior no Paraná. Maior produtor e exportador de carne de frango do país,
segundo maior produtor de soja e milho, o estado ainda é beneficiado pelo logística,
via Porto de Paranaguá e pela indústria de agregação de valor. Como estado mais
agroindustrial do país, não somente a atividade do campo como da agroindústria
colaboram para um PIB descolado da média nacional.
Por aqui, o crescimento de 4,4% da agropecuária suavizou o impacto negativo do PIB
nacional e a queda no índice regional foi menor, baixou para 2,8%. No conceito amplo
de agronegócio, pelo menos 35% do PIB estadual vem do campo.
Uma riqueza focada em produção, agroindústria e exportação, sinônimo de tecnologia,
mercado e, principalmente, emprego. Emprego que distribui renda e promove outros
indicadores, como comércio e serviço. Uma atividade quase que transversal, que pode
não resolver o problema de conjuntura, mas que tem contribuição decisiva.
Usina de Baixo Iguaçu volta a gerar empregos
07/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

As obras da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu (no Oeste do Paraná), que ficaram
paralisadas durante um ano e oito meses após a Justiça suspender a licença de
instalação, começam a ganhar novo fôlego com um canteiro de obras com mais de
800 empregados.

Devido ao tempo parado, as obras regrediram, principalmente depois que fortes
chuvas deixaram equipamentos submersos em junho de 2014. Nessa mesma época,
o Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu, formado pela Neonergia e a Copel, foi
surpreendido com a liminar que suspendeu a obra.
Agora, após provar que o projeto segue as normas legais, os trabalhos começam a ser
acelerados. Nos próximos três meses, a previsão é de contratar aproximadamente mil
funcionários e chegar a 1.800, mesmo número de trabalhadores que havia na época
em que o empreendimento foi suspenso. “A expectativa é chegar em 2017, no pico da
obra, com 3 mil funcionários”, diz Felipe Moreira, diretor-presidente do consórcio.
A maior parte dos trabalhadores mora nas cidades de Capanema e Capitão Leônidas
Marques, mas muitos trabalhadores, principalmente aqueles que ocupam cargos mais
técnicos, são de diferentes regiões do Brasil. O consórcio construiu um alojamento
com capacidade para abrigar 1.500 trabalhadores. No espaço há academia, barbearia,
campo de futebol e quartos com circuitos de TV. As obras são de responsabilidade da
construtora Odebrecht. O custo total do empreendimento supera R$ 1,6 bilhão.
Geração
Pelo fato de a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ter reconhecido a fase
parada como período excludente de responsabilidade do consórcio, o prazo para
entrega da obra, que deveria ser até o final deste ano, foi estendido para 2018. “Todo
esse período de paralisação não foi, em momento algum, imputado ao empreendedor,
que foi diligente para resolver todos os imbróglios o mais rápido possível”, diz.
Até o final de 2018 a usina deverá estar em funcionamento e gerar 350 megawatts de
energia, suficiente para abastecer uma cidade com um milhão de habitantes. “É um
empreendimento de grandes números, de bastante relevância para o sistema
interligado nacional. Essa energia é injetada no sistema e distribuída para o Brasil
inteiro”, diz Moreira.
Oportunidade
Dono de uma pequena chácara perto do empreendimento, Loivo Mieczikovski trabalha
como motorista desde o início das obras. É a primeira vez que ele trabalha em uma
barragem, mas diz que se encontrou no novo trabalho. “Quem que não vai gostar de
passar aqui mais tarde e dizer para o filho que ajudou a construir uma obra dessa?”,
diz em tom de questionamento. Mieczikovski afirma que se tiver oportunidade,
pretende não só trabalhar na construção, mas continuar depois como funcionário da
usina.
415 propriedades serão atingidas pela barragem da usina
Equipes do consórcio estão fazendo um trabalho de campo para visitar proprietários
de imóveis rurais que serão atingidos pelo reservatório da usina. São pelo menos 415
famílias.
“Somos vizinhos dessas famílias. Só o prazo de concessão – e quem sabe a gente
renove isso no futuro – é de 35 anos. A gente quer que esse processo de aquisição
das águas reservatórias seja o mais tranquilo possível”, diz Felipe Moreira, diretorpresidente do consórcio.
O levantamento ocorre em duas etapas principais. A primeira com o cadastramento
das propriedades e o segundo será um laudo de avaliação de cada imóvel a ser
indenizado. Segundo Moreira, a negociação é direta com o proprietário do imóvel, sem
necessidade de intermediadores.
Outra negociação é a chamada servidão de passagem de energia elétrica. A linha de
transmissão sairá de Capanema até uma subestação em Cascavel e vai atravessar ao
menos 150 propriedades rurais. Neste caso, o empreendimento não compra a área

por onde a linha passará, apenas paga uma indenização ao proprietário, que continua
dono do imóvel.
Saques da caderneta no primeiro bimestre foram os maiores em 21 anos, diz
BC
07/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O volume de retiradas na caderneta de poupança no primeiro bimestre deste ano, de
R$ 18,670 bilhões, é o maior para o período dos últimos 21 anos. O Banco Central
começou a fazer o levantamento atual em janeiro de 1995. Até então, a maior
quantidade de saques dessa aplicação, já descontados os depósitos, foi vista em 2015,
de R$ 11,794 bilhões.
Em 2016, essa marca foi ultrapassada nos dois meses em questão. Em fevereiro, a
retirada foi de R$ 6,264 bilhões no ano passado e de R$ 6,639 bilhões agora. No caso
de janeiro, a diferença foi muito mais gritante, já que, apenas no primeiro mês deste
ano, o valor total de saques (R$ 12,031 bilhões) foi superior ao primeiro bimestre de
2015. No ano passado, as retiradas líquidas da caderneta em janeiro foram de R$
5,529 bilhões.
Fevereiro
Após a retirada líquida recorde de R$ 12,031 bilhões da poupança em janeiro, a
quantidade de recursos que os investidores sacaram da caderneta em fevereiro, já
descontadas as aplicações, ficou em R$ 6,639 bilhões. De qualquer forma, é o pior
resultado para o mês da série histórica do Banco Central iniciada em 1995.
Indústria tem leve alta de 0,4% em janeiro, mas desaba em base anual
Para meses de fevereiro, a pior marca até agora havia sido registrada no ano passado,
quando as retiradas ficaram R$ 6,264 bilhões maiores do que os investimentos. O
resultado do mês passado só não foi pior porque no último dia ingressaram R$ 2,507
bilhões na poupança. No primeiro bimestre de 2016, as retiradas da caderneta
somaram R$ 18,670 bilhões.
Até então, a conta estava negativa em R$ 9,146 bilhões. Isso ocorre com o sazonal
aumento dos depósitos na caderneta no último dia útil por causa de aplicações
automáticas da conta corrente que alguns investidores já deixam programadas para
ocorrer.
A acentuada deterioração da caderneta se dá depois de uma recuperação em
dezembro do ano passado, com a injeção de recursos do pagamento do 13 salário. O
saldo positivo de R$ 4,789 bilhões no último mês de 2015 interrompeu uma série de
11 meses de resultados negativos. Ao longo de todo o ano passado, portanto, apenas
em dezembro as captações líquidas superaram as retiradas.
Além da piora do cenário econômico e do aumento do desemprego, o início de todos
os anos é marcado pela concentração de pagamento de impostos e de gastos extras
com matrícula e material escolar. Acabou a fase de sobra de recursos para aplicar na

poupança. Ao contrário, necessidades financeiras fazem brasileiros retirarem dinheiro
da aplicação.
Saldo
De acordo com o BC, o total de aplicações no mês passado foi de R$ 152,451 bilhões
e o de saques, de R$ 159,090 bilhões. O saldo desse investimento está em R$ 646,085
bilhões, já considerando os rendimentos de R$ 4,082 bilhões de fevereiro. Mais uma
vez, o patrimônio da caderneta recuou, como aconteceu pela primeira vez em um ano
em 2015.
Outro ponto que pesa contra a poupança é que há no mercado investimentos mais
rentáveis, atrelados ao dólar e aos juros, por exemplo, e que fizeram a caderneta
perder o brilho. A remuneração da poupança é formada por uma taxa fixa de 0,5% ao
mês mais a Taxa Referencial (TR) - esse cálculo vale para quando a taxa básica de
juros (Selic) está acima de 8,5% ao ano e atualmente está em 14,25% ao ano.
Por causa dessa sangria na poupança vista desde o início do ano passado, o setor
imobiliário passou a reclamar de falta de recursos para financiamentos de casas e
apartamentos.
Para minimizar esse quadro, o BC decidiu liberar os bancos em 2015 para usarem R$
22,5 bilhões dos depósitos da poupança que são obrigados a manter na instituição
para desembolsos nas operações de financiamento habitacional e rural.
Mais recentemente, esses recursos foram liberados para serem usados também em
investimento em infraestrutura.
Venda de máquinas recua 44,6% no bimestre
07/03/2016 - Fonte: Automotive Business

Apesar do bom momento do agronegócio no País, as 3,9 mil máquinas agrícolas e
rodoviárias vendidas no primeiro bimestre acumulam queda de 44,6% ante o mesmo
período do ano passado. “Em algum momento esse movimento deve se reverter e as
vendas subirão”, diz Ana Helena de Andrade, vice-presidente da Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
“As safras vêm batendo recordes e esse ciclo não deve ser interrompido. A renovação
dos equipamentos é fundamental para que não se perca a produtividade”, recorda a
executiva. Ela ressalta que no Brasil uma máquina roda três vezes mais do que em
outros países porque o clima permite mais safras e isso resulta em maior desgaste,
que compromete a capacidade produtiva.
Fevereiro já trouxe indícios de melhora, com 2,3 mil máquinas vendidas e alta de
50,4% sobre janeiro. O crescimento foi rebocado pelo bom desempenho dos tratores
de rodas. “Eles são um retrato do setor porque têm um escopo amplo e atendem do
pequeno agricultor às grandes empresas”, diz Ana Helena.
Já a venda de colheitadeiras em fevereiro somou 329 unidades e quase repetiu o
resultado de janeiro. No acumulado do ano elas registram queda de 12% ante o
mesmo período do ano passado, uma retração menor que a média porque estão em
seu pico de sazonalidade.

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES
A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias somou 4,8 mil unidades no primeiro
bimestre e recuou 52% ante o mesmo período de 2015. A maior retração ocorreu para
as retroescavadeiras, em que as 303 unidades resultaram em queda de 73%.
Também é expressiva a redução de volume dos tratores de rodas, 3,8 mil unidades no
bimestre e queda de quase 50%. De acordo com a Anfavea, a capacidade ociosa nas
indústrias do segmento é de 48%, menor que na de automóveis (50%) e na de
caminhões (74%).
Em janeiro e fevereiro o País exportou 832 máquinas, volume 39,8% mais baixo que
o do primeiro bimestre de 2015. Ana Helena também acredita na melhora desses
números durante o ano: “Temos expectativa de retomada de volume adequado pela
melhoria no ambiente regulamentar e operacional com a Argentina. Também haverá
aumento de exportações para a África, onde as condições gerais de plantio são
semelhantes às brasileiras.
Brasil ganha primeira usina solar flutuante em reservatórios de hidrelétricas
do mundo
07/03/2016 - Fonte: CIMM
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, lança nesta sexta-feira (4), a primeira
usina solar flutuante do mundo em um reservatório de hidrelétrica no Brasil. O
empreendimento terá capacidade de geração de 5 megawatts (MW) e será construído
pela Sunlution, empresa brasileira de geração solar e hibrida e geração em usinas
solares de médio e grande porte, em parceria com a fabricante de equipamentos WEG,
no reservatório da Eletronorte de Balbina, no Amazonas.
Trata-se do programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Eletronorte para captação
de projeto de geração complementar de energia solar de 5 megawatts (MW). O escopo
do projeto incluí o fornecimento pela Sunlution de flutuadores com placas fotovoltaicas
para o reservatório de Balbina e estudos da otimização da operação de duas fontes de
energia (Hidrelétrica e Solar) utilizando a mesma infraestrutura.
Os participantes do projeto foram definidos em chamada pública, que resultou na
escolha do grupo formado por Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da UFPE (FADE) e Fundação de Apoio Rio Solimões (UNISOL), além das empresas WEG
e Sunlution.
A construção da usina tem um período total de 36 meses e está dividida em duas
etapas, com a instalação de 1 MW ainda em 2016 e os 4 MW restantes, instalados nos
últimos 12 meses. O contrato foi assinado pela Sunlution no dia 15 de dezembro de
2015 durante lançamento do Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída
de energia Elétrica (ProGD) do Ministério das Minas e Energia (MME).
Para participar do projeto, a Sunlution se uniu a Ciel et Terre International, fabricante
francesa dos flutuadores solares, e criou a joint venture Ciel et Terre Brasil. A proposta,
segundo o diretor da Sunlution, Orestes Gonçalves, é participar dos leilões anunciados
de geração solar.
“A ideia é aproveitar a infraestrutura existentes nas instalações hidrelétricas para
produzir energia com geração solar” ressalta Gonçalves. “Como a estrutura está toda
pronta, não há necessidade de se investir em transmissão ou em subestação, como
acontece em muitos projetos eólicos, por exemplo”, conclui.

Estudos feitos pelo governo indicam que há um potencial de mais de 15 mil MW nos
reservatórios das hidrelétricas brasileiras no curto prazo. A Ciel et Terre Brasil deve
inaugurar sua operação fabril no País para produção local dos flutuadores.
Indústria automotiva só está usando 50% da capacidade
07/03/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A Anfavea divulgou na última sexta-feira (04 de março) estudo sobre a capacidade
produtiva da indústria automobilística brasileira. Segundo o levantamento, o setor de
autoveículos é capaz de produzir anualmente 5,05 milhões de unidades. Ao levar em
consideração a previsão da própria entidade de produção em 2016 de 2,44 milhões, a
capacidade ociosa do ano seria de 52%.
Se analisado o segmento de veículos leves, que abrange automóveis e comerciais
leves, a ociosidade chega a 50% - a capacidade produtiva total é de 4,63 milhões e a
utilização este ano será de 2,33 milhões de unidades.
O segmento de veículos pesados apresentou a maior ociosidade entre todos os setores
analisados. As fábricas deste segmento podem produzir 422 mil unidades, porém
devem produzir este ano 107,8 mil caminhões e ônibus, o que mostra que estão com
74% da capacidade inutilizada
Superintendência da CVM recomenda adoção de boas práticas do IBGC
07/03/2016 - Fonte: Paraná Online
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) recomendou de forma explícita a adoção de algumas práticas
previstas no código de governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC) em seu ofício anual de orientação às companhias abertas. No documento, a
área técnica enfatizou pontos ligados à política de gerenciamento de riscos e controles
internos das empresas.
A fragilidade nos controles internos de companhias ficou em evidência diante de casos
recentes como o escândalo de corrupção na Petrobras. A Operação Lava Jato e o
suposto conflito de interesses na definição da política de preços da petroleira
desencadearam uma série de discussões sobre a governança corporativa em estatais
e nas demais companhias abertas.
Para resgatar a credibilidade junto a investidores a Bolsa lançou um programa de
governança volta às sociedades de economia mista. Há ainda em curso a elaboração
de um código único de governança corporativa brasileiro, que terá como base
justamente as boas práticas indicadas pelo IBGC. A CVM deverá ser responsável pelo
enforcement (supervisão e cumprimento de normas) desse novo código.

"Entendemos que era o momento de orientar as companhias a acompanharem essas
práticas. Tivemos alguns casos recentes envolvendo controles internos e
gerenciamento de riscos, por isso optamos por chamar a atenção das companhias. É
um caminho natural", explica o superintendente de Relações com Empresas, Fernando
Soares Vieira.
Riscos e controles
As companhias abertas devem descrever no Formulário de Referência entregue
anualmente à CVM sua política de riscos e controles internos. Entre outras coisas a
CVM pede que detalhem sua estrutura de gerenciamento de risco, discriminando os
órgãos responsáveis por ela, assim como suas responsabilidades.
A CVM quer saber como a eficiência desses controles é supervisionada internamente.
Caso não tenha um sistema de controle interno que assegure a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, isso deve ficar explícito.
A SEP voltou a destacar pontos que as estatais devem informar ao investidor, ao
descrever suas atividades. A orientação é que as sociedades de economia mista
contem como atuaram para atender políticas públicas e divulguem estimativas do
impacto dessas políticas no seu desempenho financeiro. Também devem indicar seu
processo de formação de preços e fixação de tarifas.
A superintendência destaca a importância de descrever entre os fatores de risco as
questões socioambientais. A tragédia do rompimento da barragem da Samarco,
controlada por Vale e BHP, é um exemplo da importância do detalhamento dessas
questões, embora Vieira prefira não fazer ligação direta com o caso.
Em relação às boas práticas de governança, a SEP destaca a política de divulgação de
fatos relevantes, destacando que deve haver controles internos adequados a cada tipo
de informação e uma classificação por relevância. No caso das estatais, recomenda a
comunicação entre o diretor de Relações com Investidores e o controlador público da
empresa, que pode acabar divulgando informações relevantes.
Entre as práticas previstas no código do IBGC, a superintendência destaca regras sobre
a política de negociação de valores mobiliários, acordo de acionistas, pauta e
documentação de assembleia geral, indicação de candidatos aos conselhos de
administração e fiscal.
O IBGC prega, por exemplo, que os indicados pelos sócios tenham competência
técnica, experiência e reputação ilibada, além de capacidade de atuar de forma
independente de quem o indicou. Também rechaça o acúmulo de funções no conselho
de administração e diretoria por uma mesma pessoa.
Indicações
A escolha de administradores tem sido alvo de críticas especialmente em estatais, por
conta de indicações políticas. O currículo dos administradores publicado no Formulário
de Referência, segundo a SEP, deve incluir eventuais condenações criminais e
administrativas. A área técnica menciona a regra do IBGC para a política de
contribuições e doações, destacando que sua aprovação deve caber ao conselho de
administração.
De acordo com Vieira, a CVM não pode fazer uma acusação a uma companhia que não
adote essas práticas. No entanto, ele admite que no futuro isso poderá pesar na análise
de um caso concreto ou ao definir que companhias cairão no radar da CVM.
"As questões (de práticas de governança) em algum momento vão ser incorporadas à
nossa supervisão, embora isso seja embrionário", disse. O código único de governança
prevê a adoção do modelo "pratique ou explique", que deve ser supervisionado pela
autarquia.

O ofício anual da CVM é elaborado com base em casos concretos analisados pela SEP
e também a partir de sugestões e dúvidas de participantes do mercado. Na prática
acaba se tornando um manual para as companhias abertas. A versão 2016 é
especialmente didática por consolidar alterações recentes em uma série de normas da
autarqueia.
A Instrução CVM nº 552/14 alterou a Instrução CVM nº 480/09, que trata do formulário
de referência, entrando em vigor em janeiro. A SEP trata ainda de pontos da Instrução
CVM nº 561/15, que instituiu o sistema de voto à distância, da Instrução CVM nº
565/15, sobre operações de fusão, cisão, incorporação e incorporação de ações, e das
Instruções CVM nº 567 e 568, que dispõem, respectivamente, sobre a negociação de
ações de própria emissão das companhias e a divulgação da posição de investidores
em ações de empresas e derivativos
Reforma tributária é decisiva para o Brasil crescer e enfrentar a concorrência
global
07/03/2016 - Fonte: CNI
Complexo e burocrático, o sistema atual de arrecadação de impostos aumenta os
custos das empresas e cria conflitos com o Fisco. A CNI defende uma reforma com
foco na competitividade, que simplifique o sistema e desonere os investimentos e as
exportações. Confira na segunda reportagem especial da série Reformas que o Brasil
precisa, da Agência CNI de Notícias.
Os brasileiros convivem com um sistema de arrecadação de impostos complexo e
ineficiente, que aumenta os custos, eleva a carga tributária, gera insegurança e
prejudica o crescimento da economia. No Brasil, onde há mais de 60 tributos federais,
estaduais e municipais, uma empresa gasta, em média, 2.600 horas para pagar os
impostos, mostra o estudo Doing Business, do Banco Mundial.
Isso é muito mais do que a média de 503 horas registrada nos demais países da
América Latina e do Caribe.
"A dificuldade do sistema tributário é tamanha que as empresas são obrigadas a
contratar um contador. Muitas vezes, esse profissional não conhece todas as regras,
e a empresa, então, contrata um advogado tributarista para interpretar a lei. Mas nem
sempre a interpretação do advogado é a mesma feita pelo governo.
Aí nasce um passivo tributário, que ninguém sabe o tamanho", resume o diretor da
Gráfica Coronário, Pedro Henrique Verano, inconformado com a complexidade das
regras e com o peso dos tributos, que está entre os mais altos do mundo.
Verano, que também preside o Sindicado das Indústrias Gráficas do Distrito Federal
(Sindigraf-DF), falou à Agência CNI de Notícias sobre como o sistema tributário
brasileiro compromete o dia a dia das empresas.
Conforme a Receita Federal, a carga tributária no país – a soma de todos os impostos,
contribuições e taxas pagas pelos cidadãos e empresas em relação ao Produto Interno
Bruto (PIB) - está entre as mais altas do mundo. Em 2013, era equivalente a quase
36% do PIB, acima da média de 34,1% do PIB registrada nos países mais ricos do
mundo, que formam a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), e muito mais alta que a dos países emergentes.
Por tudo isso, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende a reforma
tributária. "É urgente e absolutamente indispensável uma atualização do sistema
tributário brasileiro para que as empresas possam enfrentar os desafios de uma
competição cada vez mais acirrada nos mercados globalizados", diz o gerenteexecutivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. Especialistas

confirmam a necessidade da reforma. "O Brasil tem um amontoado de impostos que
exige altos custos dos contribuintes", avalia o economista Fernando Rezende,
professor da Fundação Getúlio Vargas. Entre esses custos estão os gastos com pessoal
e horas consumidas nos processos de apuração e recolhimento dos impostos, que
acabam sendo repassados aos preços dos produtos e serviços.
"O problema é agravado pelo enorme contencioso entre os fiscos federal, estaduais e
municipais e as empresas. Além de representar custo relevante para as empresas com
advogados e outras exigências, esse contencioso cria uma situação de insegurança
jurídica que prejudica o investimento", acrescenta o economista Bernard Appy, exsecretário executivo e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda
entre 2003 e 2009.
Os industriais concordam. Pesquisa feita pela CNI com 2.622 empresas mostra que
mais de 70% dos empresários reprovam a estrutura tributária brasileira, porque não
atende aos sete requisitos indispensáveis a um sistema tributário eficiente.
Esses requisitos são número de tributos, simplicidade, estabilidade de regras, direitos
e garantias do contribuinte, transparência, segurança jurídica e prazos de
recolhimento dos tributos.
O número de impostos foi o item com a pior avaliação: 90% dos entrevistados o
consideraram ruim ou muito ruim. O item simplicidade teve 85% de respostas muito
ruim ou ruim. O de estabilidade nas regras foi avaliado como muito ruim ou ruim por
82% dos empresários.
Para Appy, a grande complexidade do sistema tributário brasileiro prejudica a todos.
"É virtualmente impossível uma pessoa saber qual o montante dos tributos incidentes
sobre um bem ou serviço que está comprando. A falta de transparência quanto ao
custo dos impostos é prejudicial à própria democracia, pois as pessoas não têm
consciência de quanto custa o financiamento do governo", afirma.

RESISTÊNCIAS - Mesmo assim, a reforma tributária enfrenta dificuldades para
avançar no país. "Há cerca de duas décadas, o setor privado em geral, e a indústria
em especial, vem se debatendo por uma ampla reforma do sistema tributário
brasileiro", reconhece a CNI em documento apresentado aos candidatos à Presidência
da República em 2014.
O economista Bernard Appy, que coordenou a elaboração de uma ampla proposta de
reforma tributária enquanto fazia parte da equipe econômica do governo Lula, diz que
há três motivos que dificultam a aprovação das mudanças. São eles:

1º. Interesses de setores específicos: Há uma série de incentivos fiscais, alíquotas
reduzidas e regimes especiais incrustados na legislação tributária. Os beneficiários
dessas distorções resistem a mudanças que tornem o sistema mais simples e neutro.
2º. Interesses federativos: Estados e municípios não aceitam perder receitas com
mudanças que afetem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
ou Imposto sobre Serviços (ISS). Além disso, alguns estados relutam em perder a
possibilidade de conceder incentivos fiscais, como instrumento de desenvolvimento
regional. A solução desse problema requer a compensação de "perdedores" e a
implementação de uma política fiscal efetiva.
3º. Benefícios difusos e perdas localizadas: Todos ganham com a reforma, seja
com a redução de custos, organização mais eficiente e o crescimento da economia,
mas é difícil quantificar esses benefícios no momento em que as mudanças estão sendo
feitas. No entanto, os que perdem - empresas que têm incentivos, estados e outros sabem muito bem o que estão perdendo e se organizam para evitar as mudanças.
PRINCÍPIOS - Para o economista Fernando Rezende, o Brasil nunca discutiu a
reforma tributária em profundidade. "Toda vez que a discussão da reforma começa,
aparece uma planilha e surge o embate de quem vai ganhar e quem vai perder e nunca
se chega a lugar nenhum", avalia o economista da FGV. Segundo ele, o primeiro passo
deveria ser a discussão dos princípios que orientarão a reforma. Rezende afirma que
três princípios básicos devem reger o sistema tributário:
1. Simplicidade: As regras devem ser claras e fáceis de serem compreendidas, de tal
forma que as empresas não precisem contratar especialistas em Direito e
Contabilidade para interpretar a norma.
2. Flexibilidade: As regras tributárias precisam ser ajustadas de forma mais fácil.
Não podem fazer parte do texto constitucional, como ocorre hoje, em que qualquer
mudança exige negociações políticas muito difíceis.
3. Eficiência: O sistema tributário não pode comprometer e criar embaraços para a
produção brasileira competir no mercado internacional e doméstico, como ocorre
agora. As regras precisam ser eficientes para estimular a produção.
Na avaliação do diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes, a
reforma tributária deve começar com a definição clara dos princípios e objetivos.
“Depois, é preciso definir as prioridades dos objetivos identificados e estabelecer um
cronograma para as mudanças”, diz Fernandes. Além disso, acrescenta ele, as
alterações devem conter períodos de transição coerentes para que os contribuintes e
o setor público se adaptem às novas regras. Para a CNI, os principais pontos da
reforma tributária são:
•

Assegurar a desoneração tributária completa de investimentos e exportações.

• Unificar as características dos diversos tributos sobre circulação de bens e
serviços (IPI, PIS/Pasep, Cofins, ICMS, ISS, Cide-Combustíveis), mesmo que
permaneçam independentes, de modo que o sistema de tributação sobre o valor
adicionado seja compatível entre eles.
• Unificar as contribuições sociais da seguridade (Cofins e PIS/Pasep) em uma
única contribuição sobre o valor adicionado (Imposto sobre Valor Adicionado Federal
– IVA).
• Garantir a não-cumulatividade na tributação sobre valor adicionado, com o uso
pleno e imediato como crédito de todos os valores pagos do tributo nas fases
anteriores da cadeia produtiva.

• Tornar opcional a base da contribuição patronal para a Previdência Social entre a
folha de salários e uma vertente do valor adicionado (um adicional ao IVA federal).
• Simplificar e atualizar, em termos da experiência mundial, a tributação sobre a
renda.
• Unificar o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
• Extinguir a CIDE-Transferências, com tributação das operações atualmente
taxadas apenas pelo Imposto de Renda.
AVANÇOS POSSÍVEIS - A CNI entende que o Brasil não pode esperar por uma
reforma ampla para corrigir algumas distorções no sistema tributário. "O tempo
político da reforma é diferente do tempo do mundo competitivo", argumenta a CNI.
"Enquanto uma ampla reforma no sistema tributário não for viabilizada, é necessária
a realização gradual de correções, de forma a reduzir os efeitos negativos sobre o
crescimento da economia."
Essas correções devem estar alinhadas e serem compatíveis com o desenho do novo
sistema em uma visão de longo prazo. Seguindo esses princípios, a CNI sugere que os
ajustes imediatos no sistema tributário busquem o fim da cumulatividade, a
simplificação e a desburocratização dos impostos, e a reforma do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
"É possível melhorar de forma significativa a legislação do PIS-Cofins, do Imposto de
Renda e mesmo do ICMS sem uma reforma constitucional", afirma Bernard Appy.
Outra proposta da CNI que pode ser feita no curto prazo é a ampliação dos prazos de
recolhimento de IPI e PIS-Cofins de modo a adequá-los ao efetivo prazo de
recebimento das vendas pelas empresas. "Isso melhoria o fluxo de caixa e reduziria
os custos financeiros das empresas", afirma o diretor da Gráfica Conronário, Pedro
Henrique Verano.

“É virtualmente impossível uma pessoa saber qual o montante dos tributos
incidentes sobre um bem ou serviço que está comprando. A falta de
transparência quanto ao custo dos impostos é prejudicial à própria
democracia, pois as pessoas não têm consciência de quanto custa o
financiamento do governo”.
Bernard Appy Economista e ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda.

Cobre recua com dúvidas sobre capacidade da China de reduzir excesso de
oferta
07/03/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
Os futuros de cobre operam em baixa nesta manhã, em meio ao ceticismo dos
investidores na capacidade da China de reduzir o excesso de oferta em sua indústria
de metais.
Por volta das 8h35 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal
Exchange (LME) recuava 0,7%, a US$ 4.990,50 por tonelada.
Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para
maio tinha baixa de 0,15%, a US$ 2,2710 por libra-peso, às 8h55 (de Brasília).
Mais adiante, políticas apresentadas durante o Congresso Nacional do Povo da China,
importante reunião anual iniciada neste fim de semana, para atingir crescimento de
6,5 a 7% em 2016, "deverão contribuir para a sólida demanda por commodities, de
modo geral, e dos metais, em particular, e, desta forma, dar sustentação aos preços
dos metais no médio a longo prazos", segundo avaliação do Commerzbank.
A China é o maior consumidor mundial de cobre e de outros metais básicos.
Crise política enxerta 'gordura' no dólar, dizem economistas
07/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A queda acentuada do dólar na semana passada evidenciou que boa parte da atual
cotação da moeda se deve à turbulência política, que amplifica as incertezas e
incentiva a compra defensiva de divisa estrangeira.
Para economistas ouvidos pela Folha, a cotação do dólar, descontada a crise política,
poderia valer hoje entre R$ 3 e R$ 3,50.
Uma evidência disso foi o declínio da cotação observado na semana passada.
As notícias de que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula poderiam ter
agido para brecar a Lava Jato alimentaram especulações de que a presidente pode
perder o cargo –o que é visto como um sinal de fim da crise para boa parte do mercado.
As operações de venda de dólar foram acionadas e a moeda norte-americana recuou,
apenas na quinta e na sexta-feira, mais de 4%, para os atuais R$ 3,73.
Segundo o ex-presidente do Banco Central e diretor do Centro de Estudos
Internacionais da FGV, Carlos Langoni, se dependesse só dos dados mais recentes do
setor externo brasileiro, o dólar deveria estar bem mais baixo.
Ele enumera as reservas internacionais, ao redor de US$ 372 bilhões, e um deficit em
operações no exterior em franco encolhimento –reduziu-se do equivalente a 4,4% do
PIB em janeiro de 2015 para 2,9% no início deste ano.

"Olhando as contas externas, a taxa de câmbio não é R$ 4, está mais para R$ 3, R$
3,50. O resto é puro ruído político", afirma.
É verdade que o dólar também está recebendo uma mãozinha do exterior em sua
recente trajetória de baixa.
As commodities, como o minério de ferro, voltaram a subir e o CDS (seguro contra
calote) do Brasil, com vencimento em cinco anos, recuou 8% neste mês, apesar dos
rebaixamentos pelas agências de classificação de risco.
Economistas têm apontado uma forte correlação entre o comportamento deste índice
e o dólar no Brasil.
POR QUANTO TEMPO?
Quanto tempo vai durar a onda de baixa? Segundo analistas, é difícil prever, dada a
incerteza sobre o desenrolar da crise política.
"Pode acontecer de o dólar voltar a R$ 4 quando o mercado perceber que a saída de
Dilma ainda não é algo que está pactuado ou que sua saída não signifique
necessariamente melhora do ambiente político", afirma André Perfeito, economistachefe da corretora Gradual.
Ele observou que as taxas de juros de longo prazo do Brasil despencaram na última
semana, na esteira da leitura otimista, na visão do mercado, sobre o recente inferno
da presidente.
"O mercado está colocando no preço não apenas a saída de Dilma mas também a
impossibilidade de Lula ser candidato em 2018.
Para o professor da PUC-Rio e sócio da gestora Opus Investimentos, José Márcio
Camargo, existe o risco de que, encurralada, a presidente Dilma opte por medidas que
podem ser negativas para a economia brasileira, seguindo propostas feitas pelo PT –
como a redução forçada da taxa de juros, apesar da alta inflação, e o aumento dos
gastos do governo.
"Quanto maior a probabilidade de Dilma cair, maior será a probabilidade de o governo
entrar nesse caminho."
Esse cenário poderia provocar uma nova escalada do dólar, dos juros e uma queda da
Bolsa. "Se houver o processo de impeachment e se ele não for rápido, haverá
incertezas que podem fazer o dólar subir até ficar claro que Dilma sairá", diz Camargo.
Lançamento de carro autônomo é inevitável, diz presidente da Daimler
07/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Em entrevista exclusiva à Folha, Dieter Zetsche, presidente mundial da Daimler, fala
sobre carros do futuro e investimentos no país.
Folha - O Brasil passa por uma crise econômica e a Mercedes-Benz se prepara
para abrir uma fábrica no país. Foi um bom investimento?
Dieter Zetsche - Não tenho dúvidas. Conheço a volatilidade que às vezes se instala
no mercado de automóveis do país. Neste momento, é fato que há uma crise de
confiança, que precisa ser vencida. Mas eu acredito na força e na vitalidade do Brasil
para deixar esta fase para trás e voltar a crescer.
O senhor teve seu mandato renovado até 2019. Nesse tempo espera lançar
um carro autônomo de série?

Não sei se um automóvel totalmente autônomo chegará às concessionárias antes de
2020, já que há questões que legisladores de diferentes países têm de resolver, mas
já temos protótipos de carros e caminhões autônomos sendo testados e eles serão
lançados, inevitavelmente.
A tecnologia também está em produtos de série. O novo Classe E, que chegará em
maio à Europa, já traz dispositivos de direção autônoma antecipados no protótipo
F015, como o sistema Drive Pilot, que permite seguir um veículo em uma estrada sem
intervenção do motorista.
A Mercedes mostrou em Genebra carros movidos a diesel. Depois dos
escândalos de emissões que afetaram seus concorrentes, há futuro para este
motor a combustão?
Ele tem um poder calorífico maior do que a gasolina. Por isso, nossa empresa investiu
2,6 bilhões de euros para projetar e produzir um novo motor a diesel, o OM654.
Comissão avaliará eliminação de certidões exigidas de empresas
07/03/2016 - Fonte: Notícias do Senado

A Comissão de Juristas da Desburocratização (CJD) retoma suas atividades, nesta
sexta-feira (4), realizando reunião deliberativa a partir das 15 horas, quando pode
decidir sobre pontos que já entraram na pauta, mas ainda precisam de consenso.
Um deles é a possibilidade de liberar as empresas da obrigação de entregar inúmeras
certidões negativas de débito com o fisco para contratar com a administração pública.
Alguns juristas acham que a total liberação pode dar margem à sonegação de
impostos. Outros argumentaram que muitas vezes as empresas acabam se tornando
inadimplentes justamente por não receberem pagamentos devidos pela administração.
Uma solução seria contratar a empresa e descontar do pagamento o que a contratada
deve ao fisco.
No dia, a comissão deve ainda debater propostas sobre temas novos que serão
apreciados pelas subcomissões na parte da manhã, em reuniões internas. Criado em
agosto do ano passado por ato do presidente do Senado, Renan Calheiros, o colegiado
deve propor anteprojetos de lei com medidas para desburocratizar a administração
pública brasileira, simplificando a vida das empresas e dos cidadãos.
Um dos objetivos da comissão é rever os procedimentos administrativos e judiciais
relativos à cobrança de impostos (execução fiscal). Na reunião passada, a comissão
aprovou sugestões de mudanças no Código Tributário Nacional (CTN) que devem
simplificar a vida do contribuinte e do fisco.
Uma delas é a criação de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) unificado.
Hoje, a empresa tem que ter o CNPJ federal e ainda os números de registro municipais,
estaduais e distritais.

A comissão é integrada por 17 membros, sendo presidida pelo ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques. O ato de criação fixou em 11 de
abril próximo o prazo final para o encerramento dos trabalhos, que termina com a
votação do relatório final. Os anteprojetos sugeridos serão depois convertidos em
projetos de lei.
Crise transforma empregado em pessoa jurídica
07/03/2016 - Fonte: Portal Contábil

Parcela importante dos empregados com carteira assinada, principalmente os de alta
renda, está se transformando em pessoa jurídica. Essa mudança estrutural do
mercado de trabalho tende a se agravar com a recessão e compromete o subsídio
cruzado do regime previdenciário, sistema pelo qual os trabalhadores de maiores
salários financiam os de renda mais baixa, mostra estudo de José Roberto Afonso,
economista do Instituto Brasileiro de Economia (IbreFGV), e de Paulo Vales,
engenheiro e consultor de empresas.
Para Afonso, os dados da Pnad trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), já mostram o efeito da recessão sobre essa mudança estrutural.
Segundo a Pnad, os trabalhadores do setor privado com carteira assinada
representavam 39,2% da população ocupada no fim de 2013.
No trimestre encerrado em novembro do ano passado, dado mais recente disponível,
a fatia caiu para 38,4% No mesmo período o trabalhador por conta própria avançou
na participação de 23,2% para 24,5%.
“O desemprego cresceu inicialmente entre aqueles assalariados de maior renda. Há
uma troca clara e rápida de posição entre aqueles ocupados com carteira assinada
relativamente aos trabalhadores por conta própria”, diz Afonso.
A crise tende a acentuar a migração de trabalhadores com maior renda para o grupo
das pessoas jurídicas. Essa transformação, porém, acontece há mais de uma década.
O levantamento foi realizado para a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp).
O estudo de Afonso reúne informações sobre emprego, Imposto de Renda (IR) e
contribuição previdenciária como indicativos da mudança. Entre eles, o dado que
mostra a disparidade na evolução do emprego por faixa de salários. Entre 2002 e
2014, o estoque global de empregados formais cresceu 82%.
O aumento foi puxado principalmente pelos trabalhadores que receberam até três
salários mínimos, faixa com elevação de 110% no número de empregados. No mesmo
período, houve decréscimo de 18% entre os que ganharam mais de 15 salários.
A fatia dos trabalhadores que ganham acima de sete salários mínimos caiu, nesse
período de 12 anos, de 11,4% para 10,4%. O decréscimo foi ainda mais acentuado se
a linha de corte for 20 salários mínimos. Nesse caso, a participação cai de 2,3% para
0,9% do total de empregos formais.

A decomposição por faixa salarial dos trabalhadores que contribuem para o regime
previdenciário também mostra a redução dos empregados de renda mais alta. De 1988
a 2013, aponta o estudo a parcela dos que ganham até três pisos previdenciários subiu
de 21% para 81,8% do total dos trabalhadores que contribuem para o sistema
enquanto que os que ganham acima de dez pisos caiu de 31,5% para 2,6%. Até
mesmo numa faixa intermediária, destaca Afonso, a participação caiu de 47,5% para
15,6%.
Ao mesmo tempo, diz, aparece um montante expressivo de contribuintes que se dizem
proprietários de empresas e que ganham cada vez mais lucros e dividendos. Isso
indicaria que parte dos empregados de maior salário passou a prestar serviço como
empresa.
De acordo com dados das declarações de pessoa física de 2013, 2,1 milhões de
declarantes 7,9% do total disseram receber lucros e dividendos, inclusive de
microempresas. Apesar de representar menos de 10% da quantidade de declarantes,
esses contribuintes respondem por 27% do total dos rendimentos declarados, mas por
apenas 10,3% dos rendimentos tributáveis.
Os que não recebem lucros representam 92% do total de contribuintes, respondem
por 73% da renda declarada, mas arcam com 89,6% da renda tributável. Para Afonso,
a disparidade entre renda total e a tributável existe porque a parcela preponderante
dos rendimentos dos indivíduos de mais alta renda, não vem de formas tributáveis,
como salários e aluguéis.
Isso acontece por decisão do profissional, que prefere se organizar como uma pessoa
jurídica para pagar menos IR ou por decisão do empregador, que deixa de contratar
pela CLT como fuga da alta tributação sobre folha de salários. Essa reestruturação, diz
Afonso, irá impor crescente dificuldade para custeio do regime geral de previdência.
“Isso torna necessário repensar as políticas públicas, em especial a tributação e o
financiamento do sistema previdenciário.”
Pedro César da Silva, tributarista e sócio da Athros Auditoria, explica que muitas vezes
o profissional liberal prefere ser tributado numa pessoa jurídica do que submeter os
recebimentos à tabela progressiva do IR das pessoas físicas.
O governo encaminhou recentemente ao Congresso uma proposta para mudar a
tributação de lucros e dividendos. O alvo são empresas, especialmente as prestadoras
de serviço, que declaram pelo lucro presumido, mas também apuram resultados pela
contabilidade tradicional. O objetivo é tributar na tabela do IR parte do lucro que essas
empresas distribuem com base na contabilidade completa e que não tenha sido
alcançada pelo lucro presumido.
Uma parte da transformação dos trabalhadores em empresas, no entanto, diz Silva,
surge da decisão do empregador que, ao contratar empresas, reduz a carga tributária
sobre folha de salários. Na regra geral, diz o tributarista, o empregador recolhe a
contribuição ao INSS pela alíquota de 20% sobre a folha de salários. Ou seja, paga a
contribuição calculada sobre o salário total do empregado.
Ao contratar uma empresa, não há recolhimento para o INSS. O trabalhador, que
passa a prestar serviço como empresa, irá pagar a contribuição somente sobre o que
declara como prolabore. “Geralmente, é um salário mínimo, bem menos do que a
receita total do contrato de trabalho.”
Ou seja, o que deixa de ser recolhido pelo empregador da pessoa física não passa a
ser pago pelo trabalhador que virou empresa.
O impacto para o sistema previdenciário está aí, aponta o estudo. “Muitos esquecem
que o empregador contribui para o regime geral de previdência sobre o valor total dos

salários enquanto o empregado apenas até um teto”, diz o levantamento. Atualmente
o teto é de R$ 5.189,82 ao mês. Para Afonso, a decisão de contratar serviços como
firma individual em vez de trabalhador com carteira assinada é tomada basicamente
pelo empregador, que pretende fugir dos encargos patronais do Brasil, um dos maiores
do mundo.
Fábio Castro, pesquisador da Universidade de Brasília, diz que é muito difícil saber se
o processo de “pejotização” se dá por iniciativa do trabalhador ou do empregador. De
qualquer forma, diz ele, os dados mostram que o fenômeno é relevante e com certeza
tem impacto no regime previdenciário.
Para ele, um agravante é a desoneração de folha, que possibilita a alguns setores uma
redução do recolhimento da contribuição previdenciária ao permitir que o cálculo do
tributo sobre folha seja alterado para o de uma determinada alíquota sobre
faturamento. Castro defende que a discussão da desigualdade no país não deve se
resumir à receita, às bases de tributação.
“É preciso verificar o lado da despesa, com o que se gasta, verificar certos subsídios e
benefícios”, diz o pesquisador. Na desoneração de folha, exemplifica ele, a questão é
qual a lógica. O benefício é concedido por NCMs [Nomenclatura Comum do Mercosul].
Qual o custobenefício disso? Parece um processo aleatório.”
O diretor presidente da Abrapp, José Ribeiro Pena Neto, diz que a mudança estrutural
apontada por Afonso tem impacto na previdência como um todo, seja pública ou
privada. Ao transformasse em pessoa jurídica, diz Pena Neto, o trabalhador deixa de
contribuir da mesma forma para o regime público e tornase um desafio para as
empresas de previdência privada. O público do setor, diz Pena Neto, é o trabalhador
de renda mais alta.
Para ele, a transformação apontada mostra que é necessário repensar a previdência
privada que tem atualmente entre seus alvos as empresas que não oferecem planos
privados a seus empregados e também os trabalhadores de renda mais alta.
O presidente da Abrapp destaca que é preciso discutir mecanismos para promover a
poupança privada de longo prazo e, entre eles, sugere, maiores incentivos tributários
relacionados ao Imposto de Renda das pessoas físicas e das empresas menores, que
estão no lucro presumido.
Adoção de plano estratégico de longo prazo pode indicar saída para a crise
07/03/2016 - Fonte: Portal Contábil
A adoção e execução de plano estratégico de longo prazo podem ser saída para que
companhias abertas e fechadas possam atravessar a crise econômica, a pior recessão
dos últimos 25 anos, conforme dados do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado
ontem.
Mesmo com a queda de 3,8% do PIB no ano passado, um seleto grupo de empresas
brasileiras – Alpargatas, BRF, Bradesco, Cemig, Cetip, Kroton, Ultrapar, Valid e Weg –
tem conseguido superar a crise local, investir para o longo prazo e criar valor de
mercado aos seus acionistas, segundo informou ontem, o presidente da Associação
Brasileira de Companhias Abertas (Abrasca), Antonio Duarte Carvalho de Castro.
Pela metodologia adotada, a Kroton liderou a criação de valor (70%), seguida por
Cetip (35,7%), Valid (33,4%), Cemig (26,6%), Alpargatas (25,8%), Weg (23,5%) BRF
(22,7%), Ultrapar (21,7%), Bradesco (11%).
“Na média dos últimos cinco anos, o investimento em expansão é declinante, e o que
vemos é que as margens estão se estreitando, ou seja, as empresas não estão

conseguindo repassar seus custos. Mas há companhias que tiveram bons resultados e
com robustez financeira”, disse o presidente da Abrasca.
Entre os casos de sucesso apresentados ontem na sede da BM&FBovespa, em São
Paulo, o diretor de Tesouraria e Relações com Investidores da Ultrapar, Marcelo de
Simone, contou que mesmo com a crise, sua companhia deverá abrir entre 15 a 20
lojas (drogarias) por trimestre. “Sem contar a expansão da rede Ipiranga” apontou o
diretor.
Na avaliação do presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, o Brasil é um País que
obrigou os executivos a terem expertise (experiência) na administração de crises.
“Olhando os últimos 33 anos, desde o Plano Funaro [em 1986], de lá para cá, volta e
meia temos crises instaladas internamente, ou externas atingindo o País. Mas o que é
determinante às empresas é olhar para o longo prazo, porque a força que macula os
CEOs e conselheiros das companhias é ficar [administrando] o curto prazo, isso piora
o quadro e não leva a empresa para lugar nenhum”, disse.
Edemir diz que as empresas precisam ter em mente que a crise irá passar. “O Brasil
não vai acabar, só estamos passando por uma crise, mas vai sair da crise, é só uma
questão de tempo. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos. O mercado
hoje está fechado para IPOs [ofertas iniciais de ações], não temos expectativas de
IPOs, mas cada vez mais temos um mercado mais preparado para enfrentar essas
situações”, afirmou.
O presidente da Bolsa de Valores ressaltou que as empresas devem planejar para o
médio e longo prazo. “Há uma série de alternativas para sobreviver à crise, a primeira
delas é buscar a redução de custos, mas tem outras linhas de crescimento orgânico,
focar e trabalhar. Não dá para ficar o tempo todo reclamando da crise, tem que
trabalhar”, diz.
Segundo a presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
Sandra Guerra, a crise atual também é uma oportunidade para que as companhias
possam olhar internamente.
“O que tenho testemunhado é um certo imobilismo num momento muito difícil para
tomar decisões. O cenário não é claro, e não se sabe quando ficará claro. Assim vamos
ter empresas canibalizando seu futuro numa visão de curto prazo. É hora de olhar para
dentro e fazer uma reflexão”, orientou Sandra Guerra.
A presidente do IBGC lembrou que em épocas que a economia está “bombando”, que
os executivos não têm tempo para o dia a dia, na procura por onde ser mais eficiente.
“As equipes ficam mais preocupadas em crescer, não se olha para dentro da empresa”,
disse.
Ela destacou que os administradores e conselheiros também precisam destravar os
valores intangíveis dentro de suas companhias e administrar riscos do capital humano,
natural, de relacionamento e de conhecimento.
Sandra diz que a importância da governança corporativa só tem aparecido após a
destruição de valor (das ações) com problemas de corrupção e fraudes. “É preferível
um conjunto de boas práticas menor, mas verdadeiro, consciente e pensado”, diz.
Ainda sobre a questão curto prazo, o diretor de relações com investidores da Kroton,
Carlos Lazar, contou aos presentes, que atualmente 80% do tempo das reuniões são
para debater o efeito da crise, o que vai acontecer com as perdas e a evasão escolar.
“Não se tem tempo para comentar as coisas boas que são muitas, parece o muro das
lamentações”, disse.

Criação de valor
Entre os exemplos de criação de valor relatados ontem, o diretor financeiro da Weg,
André Luiz Rodrigues, contou aos presentes a importância do mercado internacional
para sua companhia, face que 57% das receitas vieram do mercado externo. “Mesmo
com a crise investimos em inovação e temos uma meta clara de crescimento orgânico,
além R$ 470 milhões em investimentos para 2016”, informou o executivo.

Preço do minério de ferro sobe 19,5% no mercado à vista da China para
US$62,60/t
07/03/2016 - Fonte: DCI
Os preços do minério de ferro para entrega imediata na China dispararam 19,5 por
cento nesta segunda-feira, seguindo fortes ganhos nos contratos futuros da
commodity, que foram impulsionados por expectativas de que as siderúrgicas chinesas
estão planejando um aumento na produção de aço no curto prazo.
O minério de ferro com entrega no porto de Tianjin subiu 10,20 dólares nesta segunda,
para 62,60 dólares/tonelada, o maior valor desde 15 de junho de 2015, quando a
cotação atingiu 64,50 dólares, segundo dados do The Steel Index.
Os contratos futuros de minério de ferro na China saltaram quase 5 por cento para
atingir o seu limite de alta nesta segunda-feira, com os futuros em Cingapura subindo
19 por cento.
Ações de grandes mineradoras como a brasileira Vale, maior produtor global de
minério de ferro, têm tido oscilações diárias bem próximas aos movimentos dos preços
do produto no mercado à vista da China, maior importador global.
Os ganhos no minério de ferro foram na esteira da forte alta nos preços do aço em
Xangai, cuja cotação avançou 5 por cento, para também tocar seu limite de alta para
o dia.
Mas Goldman Sachs disse que o rali de minério de ferro não vai durar, devido à
ausência de uma melhoria significativa na demanda por aço da China.

Fábrica de celulose da Klabin no Paraná inicia operações
07/03/2016 - Fonte: DCI
A nova fábrica de celulose da produtora de papéis Klabin, no Paraná, iniciou as
operações, com o primeiro fardo de celulose produzido em 4 de março, informou a
companhia nesta segunda-feira.
A empresa disse que as obras da nova unidade foram executadas em 24 meses dentro
do orçamento previsto, totalizando investimento de cerca de 8,5 bilhões de reais,
incluindo infraestrutura, impostos e correções contratuais.
A fábrica na cidade de Ortigueira produzirá por ano 1,1 milhão de toneladas de celulose
de fibra curta e 400 mil toneladas de fibra longa, parte convertida em fluff, usado na
fabricação de absorventes e fraldas.
Em fevereiro, a empresa informou já ter vendido 100 por cento da celulose de fibra
curta e 70 por cento da celulose do tipo fluff e de fibra longa a serem produzidas em
2016 pela nova fábrica, que tinha partida prevista para março.
Parte do escoamento da produção será feito por ferrovia até o porto de Paranaguá
(PR). A unidade vai atingir geração de 270 MW de energia a partir de biomassa, dos
quais 120 MW destinados à fábrica.
Agravamento da crise política assusta empresários
07/03/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo
Enquanto o mercado reagia com euforia ao depoimento do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na Polícia Federal, alguns dos principais empresários e executivos do País
demonstraram preocupação com o agravamento da crise política, que tem refletido
diretamente no, já complicado, cenário econômico brasileiro.
Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Luiz Moan, “o que piora a situação das empresas é a falta de
previsibilidade”.
Na opinião dele, “a volta da confiança de investidores e consumidores não pode ficar
ao sabor do chamado mercado”, já que a reação da Bolsa e do dólar podem ser apenas
especulação. Só nesta sexta-feira, 4, o dólar recuou 1,12%, para R$ 3,7675, e o
Ibovespa teve alta de 4,01%.
Defensores do impeachment de Dilma querem encerrar logo esse capítulo da história
política do País
O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de
Castro, afirma que ainda é muito prematuro falar em mudança de tendência na
economia real por causa da alta da Bolsa e da queda do dólar registrada nos últimos
dias. “Trata-se de um evento por um dia, não sabemos se isso vai continuar”, diz ele.
Castro ressalta que até agora não houve um fato de ordem econômica que sustente
esse movimento.
De toda forma, o presidente da AEB observa que a alta da bolsa indica uma maior
confiança dos investidores na economia real e a queda do câmbio cria insegurança no
setor externo. “Os exportadores consideravam que o piso do câmbio seria R$ 4 e o
recuo para R$ 3,70 gera insegurança no setor exportador de produtos
manufaturados.”

Mas há quem veja esse movimento com otimismo. Ueze Zahran, presidente da
Copagaz, produtora de botijões de gás, disse que, o que se viu nesta sexta, já é uma
resposta do mercado aos últimos acontecimentos.
“Sou a favor de que a verdade venha à tona”, disse ao Estado. Segundo ele, a
companhia não reduziu o apetite para expandir nesse segmento. “Temos planos de
expansão”.
O discurso é muito parecido com o do presidente da Telefônica Vivo, Amos Genish.
Segundo ele, a atual turbulência política pela qual o Brasil passa não vai afetar os
investimentos da operadora no Brasil. “Seguimos confiantes no País e vamos manter
nossos planos de expansão para os próximos anos.”
Mais cautelosa, a empresária Luiza Trajano, agora presidente do conselho de
administração do Magazine Luiza, segunda maior rede varejista do País, preferiu ficar
de fora da polêmica que envolveu o depoimento do ex-presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, à Polícia Federal.
“Temos que respeitar a democracia. Vivemos uma democracia”, disse, sem fazer juízo
de valor sobre o caso. O varejo de eletromóveis, segmento no qual Luiza atua, é um
dos mais prejudicados pela crise econômica brasileira.
Declaradamente um defensor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, Flávio
Rocha, o principal executivo da varejista Riachuelo encarou o episódio como
indiferente para os rumos do País e da economia. “A questão não é o que fazem com
o Lula, mas sim encerrar este triste capítulo da economia e começar um outro”, disse.
“O Lula estava sem discurso nenhum. Agora, ele se colocou na posição de vítima e
quase me convenceu.”
O agravamento da crise política, na avaliação de um dos maiores empresários do
programa Minha Casa, Minha Vida traz à tona um outro problema: a falta de
lideranças. “Estamos acéfalos”, diz Rubens Menin, fundador da incorporadora MRV.
“Não temos líderes para conduzir um pacto nacional e levar o País para um porto
seguro. Isso é o que mais preocupa.”
Bancos de montadoras devem ter destaque na retomada do mercado
07/03/2016 - Fonte: DCI

A indústria automotiva continua registrando quedas acima do esperado. Para
atravessar o profundo período de crise, a estratégia adotada por algumas montadoras
tem sido apostar em campanhas agressivas de vendas através de seus braços
financeiros.
"O ponto de inflexão das vendas do setor dificilmente virá dos bancos comerciais, que
devem demorar pelo menos dois anos para flexibilizar a concessão de crédito", explica
o analista automotivo da Tendências Consultoria, João Morais.

O financiamento é responsável por quase 80% das vendas do setor automotivo no
Brasil e, portanto, a concessão de crédito é um dos pontos cruciais para alavancar este
mercado.
Morais destaca, entretanto, que no curto prazo a atuação dos bancos de montadoras
deve surtir pouco efeito nos emplacamentos. "Existe intenção de compra, mas o
consumidor continuará postergando a aquisição do bem diante do cenário negativo",
acrescenta o analista.
O diretor da Route Consultoria Automotiva, Wladimir Molinari, afirma que o volume de
negócios dos bancos de montadoras vem caindo, após ter registrado crescimento
importante em meio ao aperto do crédito por parte dos bancos comerciais.
"O desempenho do braço financeiro das montadoras caiu muito porque a crise atingiu
o mercado como um todo", pondera Molinari.
Contudo, ele observa que estas instituições vêm investindo em novos produtos para
atrair o consumidor e ampliar a sua visibilidade, que ainda hoje é baixa no mercado
brasileiro. "Os bancos de montadora estão tentando diversificar as linhas", diz.
Mesmo diante da queda expressiva no mercado local, o que reduziu drasticamente a
rentabilidade, montadoras vêm apostando em estratégias que, há alguns anos,
raramente eram oferecidas.
A Volkswagen Financial Services, por exemplo, informa que, neste mês, irá oferecer
condições de taxa zero (mediante entrada de 50% a 60%) e prazo de pagamento de
18 a 24 meses para alguns modelos, como Gol, Voyage e Saveiro.
Já a Renault oferece na campanha "Preço de fábrica e taxa zero" condições que variam
entre 60% e 75% de entrada e parcelamentos de 24 a 36 meses. Entretanto, Molinari
alerta que quase sempre a conhecida taxa zero não é totalmente livre de juros.
"Ainda assim, as condições são boas na comparação com bancos comerciais. Porém,
as montadoras terão que ceder de alguma forma para ganhar a competição", destaca
diretor da Route Consultoria.
Ele ressalta ainda que os bancos de montadoras terão que fazer um forte trabalho na
rede de concessionárias. "Os vendedores não têm vínculo algum com as marcas e,
muitas vezes, recebem vantagens ao convencer o consumidor a contratar crédito de
bancos comerciais", revela.
Molinari elenca algumas vantagens dos braços financeiros das montadoras. "Além da
associação direta à marca, os contratos têm menos burocracia", pondera o executivo.
Viés de baixa
O analista da Tendências avalia que o desempenho do setor ficou muito abaixo do
esperado em fevereiro. Conforme dados divulgados na sexta-feira (4) pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os emplacamentos do
período recuaram 21% na comparação anual, para 146,8 mil unidades, em leves e
pesados.
"O resultado do mês fez com que colocássemos nossas projeções sob viés de baixa
para o ano", revela Morais. Segundo a consultoria, as vendas devem cair 17% em
2016. A previsão da Anfavea é de uma queda de 7,5% para o ano.
Apesar do aumento de 26,8% das exportações no primeiro bimestre, a produção de
veículos continuou fortemente impactada, com retração de 31,6%, o pior resultado
desde 2003. Com isso, a ociosidade nos dois primeiros meses do ano nas montadoras
de veículos leves chegou a 62% e, em caminhões, 81%.

"A situação é dramática no setor e brutal para a saúde financeira de qualquer
empresa", declarou o presidente da Anfavea, Luiz Moan.
O dirigente credita boa parte da situação à crise de confiança. "O Brasil se encontra
na atual situação porque as questões políticas estão contaminando a economia."
Morais, da Tendências, acrescenta que o desemprego pode agravar ainda mais o
quadro. "Os bancos já estão levando em consideração o desemprego, que deve atingir
dois dígitos muito em breve."
A Anfavea vem afirmando categoricamente que o setor iniciará um processo de
retomada no quatro trimestre deste ano. No entanto, o cenário se mostra totalmente
imprevisível. "Mesmo com todas as ações da indústria, devemos ter o quarto ano de
forte recessão do setor", prevê Morais.
Empresas do setor elétrico fazem “feirão” de usinas e linhas
07/03/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Um ano depois de enfrentar uma grave crise hídrica e financeira, o setor elétrico
brasileiro vive uma forte onda de ativos à venda. Pelo menos dez grandes grupos
nacionais e estrangeiros, que incluem Duke Energy, Odebrecht, Petrobras, Abengoa e
Queiroz Galvão, tentam encontrar compradores para usinas, parques eólicos, linhas
de transmissão e comercializadoras. Apenas na área de geração, a capacidade
instalada à venda equivale a quase uma Hidrelétrica de Belo Monte, de 11.233
megawatts (MW).
O movimento de venda no setor é reflexo de uma conjunção de fatores. Um deles é a
fragilidade da atividade econômica, que no ano passado recuou 3,8% e ajudou a
derrubar o consumo de energia em 2,1%.
Além disso, o crédito se tornou mais restritivo e caro, especialmente para empresas
envolvidas na Operação Lava Jato, que ficaram com caixa debilitado para fazer frente
a investimentos. Outro fator envolve a saúde financeira de companhias estrangeiras
em suas matrizes, o que tem obrigado as subsidiárias a diminuir suas estruturas.
Apesar do cenário econômico e político desfavorável, consultores e advogados afirmam
que há interessados nas ofertas do setor. Com a desvalorização do real, os ativos
brasileiros ficaram muito baratos para os estrangeiros, que estão em negociação com
várias empresas.
Alguns já atuam no Brasil, como é o caso da canadense Brookfield, da franco-belga
Engie (ex-GDF Suez), da italiana Enel, da francesa EDF e das chinesas State Gride e
China Three Gorges (CTG). Outros ainda estão sondando o mercado brasileiro e
avaliando as possibilidades de entrada no País.
Com tantos ativos à venda e incertezas em relação ao futuro econômico, quem tem
dinheiro e disposição para investir no Brasil está em vantagem. De um lado, os
vendedores têm feito inúmeras exigências e jogado o valor dos ativos ainda mais pra

baixo. Do outro, boa parte dos vendedores precisa fazer caixa com urgência para
honrar compromissos. Um exemplo é a espanhola Abengoa, que entrou com pedido
de recuperação judicial aqui e na Espanha.
A empresa, que corre o risco de ter concessões cassadas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), pede R$ 10 bilhões pelas linhas de transmissão em operação
ou em construção no Brasil.
Segundo fontes do setor, a Brookfield - que não quis comentar o assunto - estaria
disposta a pagar metade do valor. Em nota, a Abengoa diz que tem feito esforços para
minimizar os impactos da suspensão de alguns dos projetos em construção e alcançar
uma solução para todas as partes.
Reforço de caixa
Entre as empresas envolvidas na Operação Lava Jato, a venda de ativos é um dos
caminhos para superar as dificuldades na obtenção de crédito. Na Odebrecht, o
dinheiro arrecadado com a venda do Complexo Eólico de Senades, no Rio Grande do
Sul, deverá ser usado para reforçar outros negócios da companhia.
Em nota, a empresa afirmou que, com a entrada em operação do empreendimento, a
empresa decidiu “reciclar esses ativos por meio de um processo competitivo, liderado
pelo BTG, usando os recursos para aplicação em outras oportunidades da
organização”. Com a expansão da Lava Jato e a prisão do presidente da companhia,
Marcelo Odebrecht, a empresa tem tido dificuldade para fechar novos financiamentos
e tocar projetos importantes.
Outra construtora que procura parceiros para sua unidade de energia é a Queiroz
Galvão. Desde o ano passado, a empresa tenta negociar a entrada de capital de
terceiros ou a venda de quatro parques eólicos em operação e dois em construção,
além de quatro hidrelétricas e duas térmicas.
O valor total dos ativos beira os R$ 2 bilhões, segundo fontes do setor. Até agora, no
entanto, não apareceu nenhum investidor disposto a levar o pacote fechado. A
negociação mais recente envolve apenas as hidrelétricas, disse uma fonte. A empresa
não quis comentar o assunto.
Segundo o advogado Raphael Gomes, sócio da Demarest Advogados, a área de
energias renováveis tem recebido bastante procura. Alguns projetos de eólicas, que
foram negociados em leilões, mas não tiveram as construções iniciadas, estão em
negociações avançadas. Além de americanos, alemães e espanhóis também estão de
olho nos empreendimentos.
Recentemente, a Casa dos Ventos, empresa que desenvolve e constrói projetos
eólicos, vendeu dois deles à Cubico Sustainable Investments por R$ 2 bilhões. A Cubico
é formada pelo Santander, pelo fundo de pensão dos professores de Ontário e o
administrador de fundos de pensão do Canadá (Public Sector Pension Investment
Board).
A Renova, um dos maiores grupos de energia eólica do País, deve aproveitar o apetite
desses investidores para se desfazer de alguns ativos e reforçar o caixa. Em dezembro,
a empresa rescindiu um contrato de US$ 250 milhões com a americana SunEdison,
em dificuldade financeira nos Estados Unidos. As duas empresas fariam uma usina
solar de 1.000 MW.
Com o fim da parceria, a Renova prepara algumas medidas para contornar a situação,
como o adiamento de projetos, renegociação de dívidas, emissão de debêntures e
outros tipos de operação para fazer caixa. Sobre a venda de ativos, a empresa não
quis se pronunciar.

Térmicas
O advogado da L.O. Baptista, Guilherme Schmidt, especialista na área de energia,
afirma que as termoelétricas também têm movimentado o mercado. Só a Petrobrás
tem 6,15 mil MW de energia térmica à venda. Além dos chineses, investidores ingleses
também estão sondando os ativos da estatal. “As térmicas são boas e atraentes para
investidores que estão dispostos a correr um risco um pouco maior (no Brasil, as
térmicas não operam o tempo todo e têm regras diferentes de outros países).”
O único entrave, por enquanto, tem sido os prazos estabelecidos pela estatal para
fazer due diligence - processo de investigação e auditoria dos ativos à venda. “A
quantidade e complexidade dos ativos exige um tempo maior de análise”, completa
Raphael Gomes, da Demarest, que tem clientes interessados nas térmicas da
Petrobras.
Outra estatal que espera levantar recursos com a venda de ativos é a Eletrobrás. A
companhia aguarda liberação do Ministério de Minas e Energia para vender a
distribuidora de Goiás, Celg. A concessionária, que atende 237 municípios, estaria no
radar da chinesa State Grid e da Enel.
As outras seis distribuidoras da estatal, embora representem perdas de R$ 2 bilhões
por ano, ainda não tiveram autorização para privatização. de R$ 2 bilhões por ano,
ainda não tiveram autorização para privatização.
Dumping de aço chinês é investigado
07/03/2016 - Fonte: The Wall Street Journal

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou uma nova investigação de
siderúrgicas chinesas que pode provocar um aumento nos impostos de importação
sobre os produtos delas.
A investigação, que terá como alvo os produtores de lâminas de aço inoxidável —
material utilizado para fabricar desde móveis até latas de bebidas —, vai verificar se
essas empresas estariam empregando subsídios ilegais e vendendo aço a preços
abaixo do custo para conquistar mercado ilegalmente.
A investigação, que envolve US$ 302 milhões em lâminas de aço importadas para os
EUA no ano passado, deve ser decidido em 28 de março. É uma das três investigações
em andamento sobre possíveis práticas de dumping de siderúrgicas chinesas nos EUA.
A ação do governo eleva a pressão sobre os produtores de aço estrangeiros e tem a
meta de elevar os preços nos EUA, gerando esperanças de que as siderúrticas
americanas possam se recuperar neste ano, após um 2015 desastroso. Depois de
caírem mais de 35% no ano passado, os preços do aço americano voltaram a subir e
os investidores estão notando, com o índice de bobinas de aço laminadas a quente
subindo para US$ 402 por tonelada, uma alta de 10,4% ante 2 de dezembro.
As ações também se recuperaram. A cotação da ação da siderúrgica americana U.S.
Steel subiu mais de 40% na última semana, superando o desempenho do mercado.
Ele fechou na sexta-feira a US$ 12,98, seu maior valor desde setembro.
Assim como outras grandes siderúrgicas, a empresa americana anunciou uma alta nos
seus preços recentemente.

Apesar de perder US$ 5 bilhões, Glencore mostra otimismo raro na mineração
07/03/2016 - Fonte: The Wall Street Journal

A Glencore PLC divulgou um prejuízo de quase US$ 5 bilhões em 2015, um dos piores
resultados da gigante suíça da mineração em todos os tempos. Mesmo assim, o
diretor-presidente, Ivan Glasenberg, demonstrou um raro otimismo num setor
assolado pela prolongada queda nos preços das commodities.
“Chegamos ao fundo do poço? Acho que sim”, disse ele ontem, durante uma
teleconferência com repórteres. Suas observações positivas contrariam as de outros
executivos do setor, que têm previsto mais sofrimento em 2016.
Os resultados da Glencore colocaram um ponto de exclamação em um 2015 sombrio,
que causou prejuízos de US$ 32 bilhões para as cinco maiores mineradoras
independentes do mundo: Glencore, BHP Billiton Ltd. , Rio Tinto PLC, Vale SA e Anglo
American PLC.
As mineradoras vêm sendo castigadas por uma forte e inesperada queda da demanda
da China, cujo consumo alimentou uma onda de aumentos de produção das
mineradoras iniciada há cerca de dez anos. Agora, as empresas estão cortando gastos,
dando grandes baixas contábeis e reduzindo dividendos, na esperança de estancar os
prejuízos e evitar novos rebaixamentos em suas notas de crédito.
Glasenberg disse estar confiante que este ano não será igual a 2015. Ele citou a sólida
demanda por produtos da Glencore ao redor do mundo e os cortes expressivos de
custo feito pelas grandes mineradoras, inclusive a sua.
A Glencore reduziu gastos e a produção em suas minas de carvão, cobre e zinco. Os
cortes na produção de cobre equivalem a cerca de 300 mil toneladas por ano a menos
no mercado, disse Glasenberg.
Os cortes devem reduzir a oferta de metais, que superaram a demanda nos últimos
anos, um desequilíbrio que derrubou os preços dos metais, como o cobre, em 25% no
ano passado.
“Você não vai ter mais excedente de oferta chegando ao mercado”, disse Glasenberg.
Outra razão para seu otimismo são as vendas sólidas para a China, onde temores de
uma desaceleração econômica na maior consumidora de metais industriais do mundo
vêm pressionando os preços.
“Continuamos a ver boas encomendas vindas da China”, inclusive vendas de cobre,
uma das commodities mais importantes da Glencore, disse ele.
O otimismo de Glasenberg se reflete um pouco na cotação das ações da empresa, que
subiu 45% neste ano, impulsionada, em parte, por uma alta nos preços das
commodities.
O minério de ferro e o cobre se recuperaram no início de 2016, em parte devido aos
sinais de estímulo renovado na China, o que deu força às ações das mineradoras. O
papel da Glencore também foi sustentado pelo progresso da empresa em seu plano

de captar recursos com a venda de ativos, cortes de custos e o refinanciamento de
parte de sua dívida.
Os líderes das concorrentes da Glencore estão menos animados com as condições do
mercado. Em fevereiro, o diretor-presidente da Anglo American, Mark Cutifani, disse
que 2016 poderia ser pior que o ano passado para as commodities.
“As opiniões estão divididas quanto a nós já termos atingido o fundo desse ciclo”, disse
Cutifani numa conferência de mineração na África do Sul. “Então, as coisas ainda
podem piorar antes de melhorar.”
O diretor-presidente da BHP Billiton, Andrew Mackenzie, disse na segunda-feira que
sua empresa foi apanhada desprevenida pela transição da China para uma economia
baseada mais no consumo e menos no crescimento industrial, uma tendência que,
segundo ele, “vai reduzir ainda mais a demanda por commodities”.
As ações da Glencore caíram 2,1% ontem, para 1,31 libra esterlina (US$ 1,82), na
bolsa de Londres.
A empresa informou que perdeu quase US$ 5 bilhões no ano passado, ante um lucro
líquido de US$ 2,3 bilhões em 2014, devido à queda nos preços das matérias-primas.
Executivos da empresa prometeram vender mais ativos que originalmente planejado
neste ano para dar mais sustentação às finanças da Glencore.
O prejuízo da Glencore no ano passado foi superado apenas pela perda de US$ 8
bilhões registrada em 2013, quando ela realizou uma baixa contábil de US$ 8,1 bilhões
relacionada à sua aquisição da Xstrata, por US$ 29,5 bilhões.
O braço de negociações de commodities da empresa ajudou a impedir uma perda ainda
maior ao gerar US$ 2,7 bilhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização, 11% menor que no ano anterior. Já o lucro ajustado da divisão de
mineração despencou 38%, para US$ 6 bilhões.
Glasenberg disse que o resultado financeiro da Glencore pode sobreviver aos preços
mais baixos das commodities.
A empresa está conduzindo uma ampla reestruturação em suas finanças. Anunciada
em setembro do ano passado, a reforma incluiu a suspensão dos dividendos. Essas
medidas ajudaram a reduzir em 15% a dívida líquida da empresa no fim de dezembro
ante o mesmo mês de 2014, para US$ 25,9 bilhões.
A direção da empresa agora quer vender entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões em
ativos neste ano, comparado a uma meta anterior de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões.
A meta é uma redução da dívida líquida para entre US$ 17 bilhões e US$ 18 bilhões
neste ano, ante um objetivo anterior de cortar de US$ 18 bilhões a US$ 19 bilhões até
o fim de 2016.
A dívida líquida da Glencore estava em US$ 29,6 bilhões em 30 de junho. O plano de
redução de dívida inclui a possível venda de uma fatia minoritária em sua unidade de
produtos agrícolas, no segundo trimestre, e a previsão de que a empresa receberá
uma oferta final por pelo menos uma de duas minas de cobre, a Cobar, na Austrália,
e a Lomas Bayas, no Chile.

Opinião: Como salvar a siderurgia?
07/03/2016 - Fonte: Carta Capital

Depois de mais de 100 mil anos de experimentação na sua aventura para ocupar o
mundo, as várias tribos do Homo sapiens-sapiens encontraram, através de uma
seleção histórica quase natural, uma particular organização social a que chamam de
“civilizada”.
É uma sociedade que combina a relativa liberdade individual, que empodera na urna
(a democracia) o cidadão para a redução das desigualdades e gera relativa eficiência
econômica pelo uso de mercados bem regulados.
Cada tribo procura três autonomias: alimentar, energética e uma capacidade de defesa
dissuasiva, que lhes garantem o desenvolvimento, a troca pacífica entre si e a paz no
longo prazo. Está implícita na nossa Constituição de 1988.
Que decisão os brasileiros precisam tomar agora, se desejam conservá-la? Exigir que
o governo assuma as suas responsabilidades e apoiá-lo no convencimento da sua
“base”, o PT, sobre a necessidade urgente de aprovação das reformas institucionais
que estabilizarão a situação fiscal no longo prazo e produzirão o desenvolvimento.
Mas há problemas de curto prazo que exigem ação imediata. Por exemplo, nos últimos
anos perdemos a produção de alumínio, onde nossas vantagens relativas eram
imensas, e a do níquel, em que a tecnologia era aquela do estado da arte.
Estamos agora a assistir, perplexos, à mesma paralisia governamental levar à
destruição o setor siderúrgico nacional, cuja demanda desabou em 2015. O governo
finge esquecer que nos últimos 20 anos estimulou a importação da China para
controlar a inflação.
Roubou-lhe, lentamente, as condições isonômicas de competição que tinha: tributação
moderada, taxas de juro e de câmbio reais competitivas, desoneração completa dos
impostos na exportação e razoável tarifa efetiva.
Existem, ainda, idiots savants que creem que a China é uma economia de mercado
que exporta ao custo marginal? Ou que seus preços de exportação vão continuar os
mesmos quando destruir seus competidores?
A siderurgia não é uma indústria qualquer. Uma nação com 200 milhões de habitantes,
11 mil dólares de renda per capita em paridade de poder de compra e mais de 100 mil
empregos diretos na siderurgia (são cerca de 3 milhões, entre diretos e indiretos), não
pode dar-se ao luxo de perdê-la, porque com ela irão partes importantes da nossa
autonomia alimentar, energética e militar. O setor é altamente complexo.
Mas não há dúvida de que, no chão da fábrica, o nosso é competitivo. Se
considerarmos o nível da capacidade e as tecnologias, não somos muito diferentes da
Alemanha ou da Turquia. Do portão da fábrica para fora, entretanto, onde se depende
do governo, a situação é desastrosa!

Não há como competir com a China, uma economia basicamente estatizada num setor
com incontáveis distorções de preços que nada têm a ver com os de mercado. Em
2003, ela produzia 220 milhões de toneladas de aço bruto, 23% da produção mundial,
e em 2014 produziu 823 milhões de toneladas, 49% da produção mundial.
No mesmo período, suas exportações de aço passaram de 7,4 milhões de toneladas
para 93 milhões, três vezes a nossa produção, graças a artifícios que todos fingem
não ver. Certamente, não por conta da mítica eficiência dos seus burocratas, mas pelo
efeito do subsídio adicional visível, que, só em 2015, foi da ordem de 10 bilhões de
dólares!
Que em Brasília nessum dorma! Nas próximas semanas, o setor precisa de um
programa ágil e inteligente, que lhe permita, no curto prazo, operar em torno de 85%
da capacidade, uma demanda total da ordem de 40 milhões de toneladas, ao nível de
preços internacionais sustentáveis no médio prazo; que altere as tarifas efetivas para
reduzir a quantidade de aço importado e que estimule fortemente as exportações com
prazos e juros internacionais.
O setor não precisa de subsídios, mas apenas da volta das condições isonômicas de
competição que lhes tiramos!
Não será fácil. Mas a relação custo-benefício é tão pequena e a siderurgia tão
importante, que vai excitar a responsabilidade ativa e o senso de urgência do governo.
(Antonio Delfin Netto- ex-ministro da Fazenda e deputado Federal.)

