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INDICADORES CONJUNTURAIS DE FEVEREIRO DE 2016



MONTADORAS NO PAÍS PASSAM A DEPENDER DE AJUDA DAS MATRIZES



TURBULÊNCIA POLÍTICA AFETA OSCILAÇÕES DO MERCADO



282 PESSOAS FICAM DESEMPREGADAS POR HORA NO BRASIL



CAPITALIZAÇÃO FAZ AÇÃO DA RUMO ALL SUBIR 20%



PELA PRIMEIRA VEZ, PAÍSES EMERGENTES LIDERAM INVESTIMENTOS EM ENERGIA
RENOVÁVEL



MAIS DA METADE DOS TRABALHADORES FAZEM HORA EXTRA NO BRASIL



BB E CAIXA VÃO ENVIAR CARTAS SOBRE DINHEIRO PARADO NO PIS/PASEP



OCIOSIDADE NAS FÁBRICAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS SUPERA 70%



MINISTRO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO REINO UNIDO PEDE QUE CHINA PRODUZA
MENOS AÇO



RIO TINTO DOBRA PRAZO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES PARA PRESERVAR
CAIXA



ESTUDO PRETENDE TORNAR PROCESSO DE USINAGEM MAIS SUSTENTÁVEL EM
MANAUS



EMPRESAS OPTAM POR EXPOR NA FEIMEC E NA MECÂNICA



FÁBRICA DA VOLKS NO PARANÁ INICIA EXPORTAÇÃO DE EIXOS



R$ 50 MILHÕES PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NA PEQUENA INDÚSTRIA



VEÍCULOS: PRODUÇÃO NO TRIMESTRE É A MENOR DA ÚLTIMA DÉCADA



AUTOPEÇAS BRASILEIRAS VÃO EXPOR EM FEIRA NO MÉXICO



MINÉRIO DE FERRO SE RECUPERA NA CHINA COM AÇO NA MÁXIMA DE 10 MESES



EMPRESAS JUNIORES NÃO PODEM TER FINS LUCRATIVOS



INDICADORES DA OCDE SUGEREM PERSPECTIVA GLOBAL FRACA, COM BRASIL EM
NÍVEL BAIXO



NA ERA DAS REDES SOCIAIS, VIDA DIGITAL DE TRABALHADORES VIRA ALVO DE
EMPRESAS



INFLAÇÃO SÓ DEVE BAIXAR A PARTIR DE JUNHO, AVALIAM ECONOMISTAS



COM CRISE, CAI UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DAS INDÚSTRIAS



MICROEMPREENDEDOR TEM ALTERNATIVAS NA HORA DE DECLARAR IR



CONHECEMOS O PAÍS E PENSAMOS NO LONGO PRAZO, DIZ EXECUTIVO DA MERCEDES



IPCA PARA 2017 CAI DE 6,00% PARA 5,95%, APONTA FOCUS



AUMENTO DO DESEMPREGO JÁ AFETA PREVIDÊNCIA SOCIAL



SIDERÚRGICA INDIANA TATA STEEL LANÇA PROCESSO DE VENDA DE ATIVOS
BRITÂNICOS



COBRE OPERA EM BAIXA, PRESSIONADO POR REALIZAÇÃO DE LUCROS



CEPAL PREVÊ RETRAÇÃO DE 0,6% NA ECONOMIA DA AMÉRICA LATINA EM 2016



EXPECTATIVA DA FOCUS PARA A RETRAÇÃO DO PIB EM 2016 PASSA DE 3,73%
PARA



3,77%]

GREYBULL CAPITAL ASSINA ACORDO PARA COMPRAR NEGÓCIO DA TATA STEEL NA
INGLATERRA



EXPORTAÇÕES DO PARANÁ CRESCERAM 12% NO TRIMESTRE



SEM CRÉDITO, MÉDIAS EMPRESAS LUTAM PARA SOBREVIVER
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Fonte: BACEN

Indicadores Conjunturais de Fevereiro de 2016
11/04/2016 - Fonte: FIEP
Vendas Industriais
O resultado de janeiro e fevereiro de 2016 apresentou desempenho negativo de 2,53% na comparação com o mesmo período de 2015.
Quando comparado fevereiro com o mês anterior, verifica-se acréscimo de +10,85%.
Analisando o desempenho por destino, também contra o mês anterior, houve aumento
nas vendas no Paraná (+14,91%), nas vendas para outros Estados (+3,99%) e nas
vendas para o exterior (+17,68%).
Para visualizar todo o documento - CLIQUE AQUI

Montadoras no País passam a depender de ajuda das matrizes
11/04/2016 - Fonte: Paraná Online
No primeiro bimestre, montadoras e autopeças instaladas no Brasil enviaram US$ 12
milhões para as matrizes em forma de lucros e dividendos. Por outro lado, receberam
das matrizes US$ 619 milhões em investimentos diretos, segundo dados do Banco
Central (BC).
Com queda na produção e nas vendas e operando com menos de 40% da capacidade
produtiva, a indústria de veículos local, que no passado ajudou a socorrer as
companhias mãe, agora dependem da ajuda externa.
De 2006 a 2013, as remessas de lucros superaram os investimentos diretos recebidos
das matrizes, mas o quadro se inverteu nos últimos dois anos. Em 2014, foram
enviados US$ 884 milhões para fora do País - 73% a menos que no ano anterior.
Já a injeção de capital somou US$ 2,9 bilhões, alta de 56% ante 2013. No ano passado,
os porcentuais foram parecidos, com remessa de US$ 271 milhões e entrada de US$
4,5 bilhões entre montadoras e autopeças.
Se forem somados os montantes enviados em 2015 como empréstimos
intercompanhias, o valor sobe para US$ 10 bilhões. O investimento direto é injeção
de capital feito pelas matrizes, e não há obrigação de devolver esse dinheiro. Já os
empréstimos intercompanies precisam retornar em algum momento.
A reversão entre o que entra e o que sai se mantém nos dois primeiros meses do ano,
segundo os últimos dados disponíveis pelo BC. Se acrescidos os empréstimos feitos no
período, o valor recebido das matrizes sobe para US$ 1 bilhão.
"Estamos há três anos operando com prejuízos", afirma o presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan. "É uma
relação de acionista, que quando a situação da filial está bem, recebe parte do ganho,
e quando está, mal precisa enviar apoio".
Moan afirma que, mesmo nos anos de remessas recordes, como em 2008 - período
que coincide com a crise nos Estados Unidos, que quase levou algumas montadoras à
falência - e em 2011, com remessas superiores a US$ 5 bilhões, os valores enviados
nunca superaram o porcentual de 4,5% do faturamento das empresas locais.
O executivo não sabe informar até onde vai o fôlego das matrizes em enviar socorro.
"Precisamos agilidade na solução das questões políticas do País para dar aos
investidores um sinal de perspectiva de melhora do quadro econômico. Do contrário,
pode haver decisões de redução ou postergação de investimentos."
Potencial
Moan ressalta, contudo, que as matrizes sabem do potencial do mercado brasileiro e
que, se deixar de investir, especialmente em novos produtos e tecnologias, a marca
vai sofrer quando o País se recuperar.
"Apesar de toda a queda, o Brasil ainda é o oitavo maior mercado do mundo e tem
grande potencial, pois já foi o quarto maior", diz Moan, ressaltando que, até o
momento, nenhuma fabricante desistiu de investimentos anunciados.
Em visita ao Brasil em fevereiro, o presidente mundial da General Motors, Dan
Ammann, número dois no comando da companhia americana, disse que se a situação
econômica e política não melhorar nos próximos seis a 12 meses, a empresa pode
reavaliar o plano de investimentos de R$ 6,5 bilhões anunciados para o País até 2019.

Embora não comentem oficialmente, executivos de outras montadoras admitem que
também veem esse risco.
Marcelo Cioffi, sócio no Brasil da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), acredita
que haverá tolerância por parte das grandes fabricantes mundiais, até porque a
maioria delas fez investimentos recentes no País.
"O Brasil é um mercado importante e acredita-se que a crise econômica, agravada
pela crise política, pode ser passageira."
Ele lembra que, nos anos 2000, três marcas deixaram de produzir automóveis no País
- Audi, Land Rover e Mercedes-Benz - e agora estão de volta. "A competição no Brasil
é forte, com número elevado de montadoras, o que faz com que o setor tenha
sensibilidade grande."
Turbulência política afeta oscilações do mercado
11/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Embora tenha um efeito natural no sobe e desce do mercado, as turbulências criadas
pelas incertezas na política brasileira afetam com maior intensidade os indicadores que
mexem com as ações, o câmbio e os juros futuros.
Para alguns analistas, a possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff, assim como
os possíveis desdobramentos do processo, tem criado um efeito sobre o dólar e a Bolsa
que sequer foram vistos em 2002, primeira eleição de Lula, ou em 2014, quando a
presidente foi reeleita.
Sobe e desce: o impacto das turbulências políticas sobre os indicadores
“Hoje a crise é muito mais séria. Há uma grande desconfiança do público interno, as
empresas estão apresentando um mau resultado e há queda no consumo. Existe uma
incerteza que não nos deixa ir para lugar algum”, resume o sócio-diretor da
Easyinvest, Marcio Cardoso.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa, é um dos termômetros capazes de medir as
teses dos investidores. Quando as chances de queda de Dilma aumentam, o dolar
desce e o índice sobe, puxado por papeis da Petrobras e do Banco do Brasil – que
compõem o chamado “kit impeachment”. Mas, quando a perspectiva é outra, o
mercado despenca e o dólar se eleva.
No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, o Ibovespa teve uma variação positiva
de 18,7%. Em 4 de janeiro, o índice acumulava 42.141 pontos. Já em 31 de março, o
indicador saltou e alcançou os 50.055 pontos.
A cotação da moeda estrangeira também teve grande oscilação. No começo do ano,
estava em R$ 4,03, mas, no trimestre, fechou em R$ 3,55, uma queda próxima de
12%.

Especulação
O sócio-diretor da Easyinvest, Marcio Cardoso, observa que o clima de incertezas abre
espaço para a especulação e a presença de investidores estrangeiros na Bolsa, o que
ajuda a explicar as oscilações do mercado.
“Essa parcela de investidores aposta em operações rápidas e tira proveito das
flutuações nos preços no curto prazo. Houve uma migração de estrangeiros para a
Bolsa, que ficou mais barata em dólares.”
Para o economista da consultoria Tendências Silvo Campos, a volatilidade segue a
hipótese de que, com a interrupção precoce do mandato, o governo interferirá menos
nas estatais, o que trará melhores resultados para estas empresas.
“O caso da Petrobras é o mais emblemático, mas também houve interferência política
no Banco do Brasil para a concessão de crédito com condições diferenciadas”,
exemplifica. “Portanto, a perspectiva do mercado é que, com a mudança de governo,
a gestão dessas estatais seria mais profissional, melhorando o desempenho.”
Só no dia 6 de março, os papeis da petroleira tiveram uma alta de 15%, o que puxou
a Bolsa para a maior pontuação no ano, de 58.077. O economista-chefe da Eleven
Financial, Gustav Gorski, no entanto, lembra que a melhora dos preços das
commodities nos últimos dois meses não deve ser excluída dessa conta, por mais que
as “movimentações do tabuleiro político” sejam preponderantes.
Juros e câmbio
O sobe e desce dos juros futuros e do dólar também têm uma relação direta com a
percepção do mercado. Diante da falta de perspectiva de um ajuste fiscal neste
governo, os investidores veem na entrada de um novo presidente a possibilidade de
um maior comprometimento com as contas públicas, o que tende a reduzir os juros e
o valor da divisa.
“O mercado vê que, com um novo governo, a dívida será mais racional, o que também
tem um efeito sobre o câmbio”, afirma Gorski. No caso do dólar, entretanto, o
economista reforça ainda que há a influência de fatores externos, como a economia
dos EUA.
“Impeachômetro”
Algumas consultorias possuem índices que apontam as chances de queda da
presidente. Na última semana, a Tendências apontava 70% de probabilidade de
interrupção do mandato da presidente, sendo 40% deles por meio de impeachment e
30% por novas eleições. Já a Eurasia previa 75% de chances, dos quais 40% por
impedimento e 35% pela convocação de outras eleições.
Tesouro Direto e fundos cambiais estão entre os ativos mais afetados
Os títulos de renda fixa e os fundos cambiais são alguns dos investimentos impactados
pela oscilação dos indicadores. O rendimento do Tesouro Direto, por exemplo, que
remunera de acordo com a Selic, é determinado pelas altas e baixas dos juros.
Até a tarde do dia 8 de abril, o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais e vencimento
em 2027 entregava juros anuais de 13,88%. Hoje, a taxa básica está em 14,25% ao
ano.
Já os fundos cambiais são um exemplo de ativos sensíveis ao sobe e desce do dólar.
No ano passado, quando a moeda estrangeira ultrapassou a marca dos R$ 4, o
investimento foi o que teve o maior crescimento em 2015, com ganhos reais
(descontada a inflação) de 32,8%, segundo o Instituto Assaf.

Sobe e desce
As turbulências políticas tiveram impacto sobre alguns dos principais indicadores do
mercado financeiro, que apresentaram grandes oscilações no primeiro trimestre:
CÂMBIO
Em três meses, o dólar teve uma variação negativa próxima de 12%. No fim de março,
a moeda fechou em uma média de R$ 3,90:

BOLSA
No mesmo período, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa, teve uma variação
positiva de 18,7%:

JUROS FUTUROS
Por outro lado, os juros despencaram. Em janeiro, a previsão do mercado era que os
Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, que acompanham a Selic, batessem 15,8%
em 2017. No fim de março, o índice ficou em 13,8%.
282 pessoas ficam desempregadas por hora no Brasil
11/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O Brasil dos desempregados já tem quase a mesma população de Portugal: beira os
10 milhões de habitantes. Por hora, 282 brasileiros passam a fazer parte desse
contingente, segundo cálculos do economista Alexandre Cabral.
A estimativa é de que, até o fim do ano, serão 12 milhões de pessoas no país. Vai ser
cada vez mais difícil não conhecer alguém que esteja desempregado. E, para quem já
está sem emprego, a dificuldade será encontrar portas onde bater.
“Isso é muito grave, porque com exceção da agricultura, não há mais nenhum setor
livre do fantasma do desemprego”, diz o economista José Roberto Mendonça de
Barros, sócio da MB Associados. “E não se trata de uma crise conjuntural, com uma
queda temporária. O problema é estrutural.”

A nova onda de retração no mercado de trabalho ficou evidente a partir do segundo
semestre do ano passado, quando os setores de comércio e serviços – grandes
empregadores de mão de obra – começaram a demitir com mais força.
A piora se somou aos desligamentos na construção civil e na indústria, em crise há
mais tempo.
Em 2015, o comércio fechou 208 mil postos de trabalho, depois de mais de dez anos
de criação de vagas. “Para este ano, estamos esperando o corte de 220 mil postos, já
que o ajuste começou mais tarde no setor e muitos seguraram as demissões por causa
dos custos”, afirma Fabio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio.
No comércio, diz Bentes, contratação é sinônimo de crescimento nas vendas - o que
não está acontecendo. Em 2015, as vendas recuaram 8,6% e, neste ano, devem cair
8,3%.
O que ajuda a explicar a forte piora nos setores de comércio e serviços é a queda da
renda do Brasil. Em 2015, o recuo real, quando descontada a inflação, foi de 3,7%. A
última queda havia sido observada em 2004, de 1,4%.
Neste ano, deve chegar a 2,5%. “Se existiam sinais de que poderia haver uma melhora
das condições do mercado de trabalho, os últimos dados mostram que todas as fontes
fecharam”, diz Claudio Dedecca, professor da Unicamp.
“Em menos de dois anos, o Brasil deixou a condição de pleno emprego”, afirma
Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria Integrada. A
velocidade com que o mercado de trabalho se deteriorou tem impressionado
economistas.
“Até o início de 2014, os empresários esperavam uma recuperação e eles seguraram
o quanto puderam para não demitir”, diz Mendonça de Barros. “Quando eles perderam
a esperança, foi uma correria para ajustar a estrutura.”
Capitalização faz ação da Rumo ALL subir 20%
11/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Depois de anunciar uma capitalização de R$ 2,6 bilhões na quinta-feira, a Rumo ALL
está prestes a receber uma linha de crédito no valor de R$ 2,8 bilhões do BNDES para
tocar seus projetos de expansão, apurou o Estado. Ontem, as ações da companhia
férrea encerraram com forte valorização, de 20,37%, cotadas a R$ 3,25, a maior alta
do Índice Ibovespa.
Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários no dia 28 de março, a Rumo
ALL informou que havia expectativa de que o comitê do banco de fomento poderia
liberar linhas de crédito à empresa, condicionadas à renegociação das dívidas e ao
aumento de capital.
Pelo documento, o BNDESPar, braço de participações do BNDES, poderia aprovar linha
de credito de financiamento de até R$ 1,5 bilhão e participação de até R$ 300 milhões

em emissão de debêntures conversíveis (títulos da dívida). Mais R$ 1 bilhão poderia
ser liberado pelo BNDES.
Procuradas pela reportagem, a Rumo e o BNDES não comentaram o assunto.
Em relatório ao mercado, o Brasil Plural vê o aumento de capital e o financiamento do
BNDES como positivos. Com essas operações, os juros dos novos financiamentos com
os bancos devem cair. “Os problemas de balanço e financiamento do capex
(investimento) acabaram de vez”, avaliou o banco.
A capitalização da companhia foi a maior realizada por uma empresa brasileira nos
últimos dois anos, com grande adesão de investidores estrangeiros.
Resultado da fusão entre América Latina Logística (ALL) e Rumo, a companhia férrea
possui cerca de 12 mil quilômetros de extensão e é principal responsável pelo
escoamento de grãos por trilhos.
Para analistas do Credit Suisse, com a questão da liquidez equacionada, “o foco agora
deve ficar mais em cima da renovação da concessão por parte do regulador”, disseram
os analistas do banco.
Fontes de mercado afirmaram ao Estado que a extensão do prazo de concessão da
Rumo ALL está em negociação e poderá ter um desfecho positivo em breve.
Antes de a fusão ser concluída, a ALL tinha sido alvo de vários processos por
descumprimento de contratos e estava com sua malha ferroviária sucateada.
A expectativa, agora, com a capitalização e linhas de crédito do BNDES, é de que a
companhia comece a renovar a sua frota de vagões, locomotivas e a fazer melhorias
da malha.
No fim do ano passado, a Rumo ALL anunciou uma dívida líquida de R$ 7,8 bilhões,
dos quais R$ 6,1 bilhões com vencimento entre 2016 e 2018. Boa parte dessa dívida
já foi alongada.
Pela primeira vez, países emergentes lideram investimentos em energia
renovável
11/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Em 2015, os investimentos nas tecnologias limpas bateram recorde no mundo e, pela
primeira vez, foram maiores nos países em desenvolvimento do que nos
desenvolvidos. No ano passado, o montante global investido em energias renováveis
foi de US$ 286 bilhões, mais de seis vezes superior a 2004, segundo relatório da
Organização das Nações Unidas (ONU).
INFOGRÁFICO: Veja evolução de investimentos no setor.
Desse total, US$ 156,3 bilhões – 19% a mais que em 2014 – foram aportados por
economias emergentes. China, Índia e Brasil aumentaram os investimentos em 16%
(chegando a US$ 120,2 bilhões) e os demais países, como África do Sul, México e

Chile, viveram um salto de 30% em comparação ao ano anterior, dedicando US$ 36,1
bilhões do total investido pelas nações em desenvolvimento.
Energia no mundo
Em 2015, as tecnologias limpas foram responsáveis por pouco mais de 10% da
geração energética mundial. Ao longo do ano, segundo o relatório, a condição evitou
a emissão de 1,5 milhão de toneladas de CO2.
O aumento nos investimentos globais e a penetração das tecnologias de energias
renováveis em mercados emergentes são importantes para a redução nas emissões
de gases do efeito estufa.
Pelo acordo assinado no ano passado na Conferência do Clima da ONU (COP-21), em
Paris, as nações que se comprometeram a adotar medidas para combater as mudanças
climáticas e a manter o aquecimento global dentro do limite de 1,5ºC.
Para Ricardo Baitelo, doutor em planejamento energético e coordenador de clima e
energia do Greenpeace Brasil, para o ideal ser alcançado, é necessário que os países
dediquem, a cada ano, mais recursos às tecnologias limpas e não diminuam a atenção
aos investimentos.
“Reduzir significativamente o uso de combustíveis fósseis não apenas nas
termoelétricas, mas nos setores de transporte e na indústria também é fundamental.
Temos os próximos 20 anos para fazer isso. O desafio não é pequeno, mas com muita
disposição e apoio público podemos avançar”, indica.
Resultados
Tão expressivos quanto os aumentos nos investimentos em energias renováveis em
2015, são os resultados que geraram em termos de gigawatts (GW) de capacidade
adicionada à rede elétrica. No ano passado, foram acrescentados 118 GW de
capacidade fotovoltaica (gerada pela luz do sol) e eólica (gerada pelo vento). A
primeira respondeu por 56 GW e a segunda por 62 GW. Em 2014, a soma de ambas
foi de 94 GW.
Quedas e ascensões
A China foi o principal responsável pela alteração do cenário. O país asiático elevou os
gastos com as tecnologias limpas – que foram de US$ 102,9 bilhões – em 17%. O
valor representa mais de um terço do total global.
As nações desenvolvidas, por outro lado, reduziram os investimentos em 8% em
relação a 2014. A Europa, por exemplo, revelou redução líquida de 21%, com apenas
US$ 48 bilhões gastos em 2015.
O valor foi o mais baixo registrado nos últimos nove anos. Atrás da China, um distante
segundo lugar foi conquistado pelos Estados Unidos, que registraram aumento de 19%
em energias renováveis, ao investirem, no ano passado, US$ 44,1 bilhões nas
tecnologias.
Em 2015, as tecnologias limpas foram responsáveis por pouco mais de 10% da
geração energética mundial. Ao longo do ano, também segundo o relatório, a condição
evitou a emissão de 1,5 milhão de toneladas de gás carbônico (CO2).
Fontes de energia
Os maiores investimentos globais dos recursos no ano passado foram feitos em
parques eólicos ou solares (US$ 199 bilhões – 6% acima de 2014) e em projetos de
captação da luz solar em locais com capacidade de geração energética de até um
megawatt (67,4 bilhões – 12% a mais do que no ano anterior).

INVESTIMENTOS
Com a queda nos preços das commodities tradicionais a partir de 2014, uma
preferência significativa por investir em tecnologias limpas vem sendo demonstrada
pelas economias emergentes, que já superam as desenvolvidas. Veja os números.
ALTERAÇÃO DE CENÁRIO
Aportes financeiros em energias renováveis
Em bilhões de dólares *

OS DEZ MAIS
O ranking das nações que, em 2015, mais investiram em energia renovável Em bilhões
de dólares*

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU). Infografia: Gazeta do Povo.
Mais da metade dos trabalhadores fazem hora extra no Brasil
11/04/2016 - Fonte: Bem Paraná
Fazer hora extra no escritório faz parte da rotina de 60,7% dos trabalhadores
brasileiros, indica pesquisa do site de empregos Catho. Entre os 23.011 profissionais
consultados, 13.968 afirmaram trabalhar após o fim do expediente.
As informações são da Agência Brasil. Dentre esses, a maioria (52,7%) costuma fazer
entre 2 e 5 horas extras semanalmente. Cerca de 14% costuma ficar uma hora a mais
por semana.

Já 20,1% fazem entre 6 e 10 horas extras no período. Outros 5,9% ficam entre 11 e
15 horas semanais além do previsto no escritório e 6,7% dos profissionais trabalham
por mais de 16 horas além do expediente.
Trabalhar além do horário é comum para a maioria dos brasileiros e tende a ganhar
mais força em um ambiente econômico como o atual. Pressionadas para ganharem
produtividade com os recursos já contratados, algumas empresas aumentam o escopo
de tarefas de seus funcionários em vez de contratar novos profissionais”, afirma Murilo
Cavellucci, diretor de gente e gestão da Catho.
O levantamento foi feito no período de 13 de junho a 29 de julho de 2015, parte da
Pesquisa dos Profissionais Brasileiros, estudo anual da empresa sobre o mercado de
trabalho no país.
BB e Caixa vão enviar cartas sobre dinheiro parado no PIS/Pasep
11/04/2016 - Fonte: Bem Paraná
O governo decidiu tirar do papel a proposta de enviar carta aos brasileiros a partir de
70 anos com direito a saque de quotas do PIS/Pasep. A medida pode ajudar a injetar
recursos na economia às vésperas do processo de impeachment da presidente Dilma
Rousseff. A informação foi antecipada pelo jornal "O Estado de S. Paulo".
As pessoas com 70 anos ou mais que contribuíram para o PIS (iniciativa privada) ou
Pasep (funcionários públicos) até 4 de outubro de 1988 podem ter valores disponíveis
para saque nos bancos públicos. Em 1988, a Constituição alterou a destinação das
contribuições do PIS/Pasep e acabou com o sistema de contas individuais.
O dinheiro passou a ir, por exemplo, para o pagamento anual do abono salarial. Os
dados mais recentes do Tesouro Nacional, publicados em setembro de 2015, mostram
que havia 4,62 milhões de brasileiros nessa faixa etária com direito a saque desses
recursos, que somavam R$ 7,43 bilhões. Isso representa uma média de R$ 1.607 por
beneficiário. Para saber se tem ou não direito, a pessoa deve procurar a Caixa (PIS)
ou o Banco do Brasil (Pasep).
No final de março, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social informou que o
governo já vinha promovendo, desde o segundo semestre de 2015, campanha para
informar sobre o direito de saque aos participantes com idade igual ou superior a 70
anos, que representam 15% dos cotistas, com 21% dos recursos.
Na próxima semana, BB e Caixa devem começar o envio das correspondências via
mala direta. Além dos maiores de 70 anos, também podem sacar o dinheiro
aposentados, dependentes de quem já morreu, titulares ou dependentes com câncer,
Aids ou invalidez, idoso ou portador de deficiência alcançado pelo Benefício da
Prestação Continuada e militares reformados ou com transferência para reserva
remunerada.
Ociosidade nas fábricas de máquinas agrícolas supera 70%
11/04/2016 - Fonte: Paraná Online
O setor de máquinas agrícolas operou com 73% de ociosidade no primeiro trimestre,
e produziu 7.349 unidades. A produção de tratores, cultivadores e colheitadeiras caiu
52,2% na comparação com o mesmo período de 2015.
Com o baixo uso da capacidade instalada, as fabricantes têm adotado desde 2015
medidas como redução de jornada e folgas para tentar evitar demissões, a exemplo
dos que fazem as montadoras de veículos. Há empresas cujos funcionários estão com
as férias coletivas comprometidas até 2018.

Apesar das medidas, nos últimos 12 meses o segmento eliminou 2.592 vagas e
emprega atualmente 15.242 funcionários, segundo a Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As montadoras de automóveis,
caminhões e ônibus demitiram 9.750 pessoas em um ano. O quadro atual é de 113.235
trabalhadores.
O grupo AGCO, com sete fábricas no Brasil e 3,8 mil funcionários, dará férias coletivas
de 45 dias para cerca de 400 funcionários da unidade de colheitadeiras de Santa Rosa
(RS), a partir de 18 de maio.
"Em alguns setores mais críticos, para não haver dispensas maiores, funcionários já
comprometeram as férias coletivas de 2017 e alguns até 2018", diz Sheila Fonseca,
diretora de Recursos Humanos da AGCO América do Sul.
A partir do próximo mês, a fábrica de Canoas (RS) suspenderá a produção a tratores
às sextas-feiras. Os cerca de 800 funcionários não terão os salários reduzidos, mas no
futuro vão compensar os dias não trabalhados.
"Essas medidas funcionam para o mercado que temos hoje, mas se cair ainda mais
talvez precisaremos aderir ao PPE (Programa de Proteção ao Emprego, que reduz
jornada e salários)", diz Sheila.
Na Agrale, que tem três fábricas no País, a flexibilização já ocorre desde 2015, com
um rodízio de trabalhadores que folgam de um a dois dias por semana, com redução
proporcional dos salários. Desde o último trimestre de 2015, cerca de 10% dos
operários foram demitidos.
"Estamos procurando novos mercados para exportar e intensificando programas de
redução de custos para tentar gerar mais negócios, mas enquanto a situação do País
não melhorar esse quadro não se reverte", afirma Edson Martins, diretor comercial da
Agrale.
Segundo ele, há um receio por parte dos produtores em investir em novas
equipamentos por insegurança. "Não há justificativa comercial para uma queda tão
grande nas vendas, pois a agricultura segue com bons resultados".
Ele lamenta as dificuldades na liberação de crédito. Martins ressalta que tudo o que é
possível postergar em investimentos está sendo feito e só gastos essenciais para
manter a operação são realizados. "A prioridade é a proteção do caixa."
No grupo CNH, da Fiat Chrysler, funcionários da fábrica de Curitiba (PR) tiveram no
ano passado 40 dias de banco de horas, 30 de férias coletivas e lay-off (suspensão
dos contratos) de dezembro a fevereiro. De março a julho deste ano, parte da equipe
estará no PPE e vão trabalhar um dia a menos por semana.
Na unidade de Sorocaba (SP), foram dados também 40 dias de bancos de horas e 30
de férias coletivas em 2015 e neste mês há novas férias coletivas de 30 dias.
Ministro de Relações Exteriores do Reino Unido pede que China produza
menos aço
11/04/2016 - Fonte: Paraná Online
O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Philip Hammond, pediu neste
sábado à China que acelere os esforços para cortar a produção de aço, num momento
em que a indústria siderurgia pressiona ambas as economias.

Ele disse, ainda, que o governo britânico busca um "futuro de longo prazo e
sustentável" para unidade de produção de aço de Port Talbot, no País de Gales, que
corre o risco de fechamento.
Muitos trabalhadores locais atribuem o possível encerramento da unidade à aplicação
de 'dumping' pela China. O gigante asiático enfrenta problemas com excesso de
capacidade, num momento em que tanto os preços quanto a demanda recuaram.
Dezenas de milhares de trabalhadores foram dispensados em cortes orientados pelo
governo, o que provocou instabilidade no nordeste da China.
Caracterizando as relações bilaterais como "parceria estratégica", Hammond
manifestou também preocupações com os vendedores de livros em Hong Kong, que
desapareceram por meses em meio a relatos de que teriam sido sequestrados por
forças de segurança chinesas.
Rio Tinto dobra prazo para pagamento de fornecedores para preservar caixa
11/04/2016 - Fonte: Paraná Online
A Rio Tinto alterou suas condições de pagamento, em uma medida que pode levar
seus fornecedores a ter que esperar até 90 dias para receber o que lhe é devido. A
medida, de acordo com o porta-voz da mineradora, busca melhorar o fluxo de caixa
da empresa.
"Essa iniciativa destina-se a liberar caixa e reduzir o capital de giro, de modo que
possamos preservar e manter os empregos e fornecedores em um ambiente global
difícil para commodities", explicou o porta-voz neste sábado.
A decisão foi tomada depois que a mineradora anglo-australiana apresentou em
fevereiro um prejuízo de US$ 866 milhões em 2015, o que motivou a adoção de nova
rodada de medidas para liberar caixa e reduzir o capital de giro.
Conforme o porta-voz, a Rio Tinto trabalha com os bancos para usar seu forte rating
de crédito para obter linhas de financiamento que ajudarão fornecedores na transição
para prazos de pagamento mais longos. A condição anteriormente estipulada era de
45 dias.
"Esse programa está sendo testado com vários fornecedores em nossos negócios de
alumínio, e nós pretendemos torná-lo amplamente disponível a partir de meados de
2016", esclareceu o porta-voz do grupo.
"Nossa meta é continuar sendo parceiro de negócios confiável para nossos clientes e
fornecedores, enquanto tocamos um negócio forte para os acionistas e para as partes
interessadas", acrescentou.
A nova política se aplica a todos os fornecedores com contratos que envolvam mais de
3 milhões de dólares australianos (US$ 2,3 milhões) cada. Aqueles com contratos de
menos de 3 milhões de dólares australianos serão pagos dentro de 60 dias.
Em fevereiro, a Rio Tinto também anunciou corte na distribuição de dividendos e
admitiu ter interpretado de forma equivocada a demanda chinesa por commodities,
sinalizando uma nova fase de retornos mais baixos para investidores na área de
mineração.
A empresa anglo-australiana desembolsou bilhões de dólares na expansão de suas
minas e de sua produção nos últimos anos, mas os negócios foram afetados pela
desaceleração da economia chinesa, o que comprometeu a demanda por commodities
em um momento de expansão da capacidade produtiva da mineradora.

Estudo pretende tornar processo de usinagem mais sustentável em Manaus
11/04/2016 - Fonte: CIMM
Tornar o processo de usinagem mais sustentável, beneficiando, diretamente, as
empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). Esta é a proposta do estudo
desenvolvido pelo doutorando em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Gildeones Andrade Protázio. Com o aporte financeiro do governo
do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), a
pesquisa deve ser concluída em até quatro anos.
“O processo de aplicação da manufatura sustentável se dará a partir de
experimentação em laboratório de parâmetros utilizados em situações que simulam a
usinagem de peças na indústria. A busca por esses casos ocorrerá a partir da pesquisa
bibliográfica de artigos, pela experiência do grupo de pesquisa e de parceiros que
podem vir a surgir durante a vigência do projeto”, disse Gildeones Protázio.
O estudo será usado para identificar parâmetros que indiquem desperdícios
energéticos durante os experimentos realizados. De acordo com o pesquisador, a
produção em série de peças não será objeto de estudos do projeto, mas as variáveis
mensuradas nos experimentos serão: qualidade, vida de ferramenta e eficiência
energética. Ele ressaltou que a pesquisa também deve refletir na sustentabilidade da
Amazônia.
“Pode contribuir (na sustentabilidade da Amazônia) através da redução de utilização
de recursos para produção de uma peça e, também, indiretamente, através do melhor
aproveitamento da energia disponível. O desperdício sobrecarrega a matriz energética
regional levando a necessidade de novas fontes como hidroelétricas”, disse o
pesquisador.
Intitulada “Manufatura sustentável aplicada à usinagem: melhoria da integridade
superficial e aumento da eficiência energética”, a pesquisa recebe aporte financeiro do
governo do Estado no âmbito do Programa de Bolsas de Pós-Graduação em
Instituições fora do Estado do Amazonas (Propg-AM) da Fapeam.
O estudo é orientado pelo professor Amauri Hassui e parte da pesquisa poderá ser
realizada em laboratórios da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos da
América (EUA).
Manufatura sustentável
A manufatura sustentável vem ganhando cada vez mais espaço no mundo científico e
tecnológico, segundo o pesquisador.
O conceito inclui técnicas e metodologias que visam diminuir impactos ambientais
através da otimização da utilização dos recursos disponibilizados sem deixar que o
produto fabricado perca competitividade em custo e qualidade, diferente da
manufatura convencional.
“A manufatura convencional tem por objetivo atender aos requisitos de projeto de
forma rápida e com menor custo”, explicou Gildeones Protázio.
De acordo com o pesquisador, inicialmente, o estudo será elaborado visando qualquer
sistema produtivo que utilize a usinagem de metais.
A aplicabilidade da manufatura sustentável será possível tanto ao PIM quanto a
qualquer outro polo industrial do Brasil que faça uso desse processo de fabricação.

Empresas optam por expor na Feimec e na Mecânica
11/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

No mês de maio, São Paulo abrigará duas feiras do setor de máquinas e equipamentos,
a Feimec 2016 e a Mecânica 2016. A realização de dois eventos quase simultâneos,
com cerca de 15 dias entre um e outro, numa mesma cidade dividiu o setor metalmecânico. Enquanto a maioria das empresas do setor optou por expor seus produtos
em uma das feiras, algumas empresas decidiram participar dos dois eventos.
As listas dos expositores da Feimec e da Mecânica trazem pelo menos 16 empresas
com presença nos dois eventos. É verdade que algumas empresas ainda não definiram
sua participação, embora falte menos de um mês para a realização do primeiro deles,
a Feimec, dia 3 de maio.
Das ouvidas pelo site Usinagem-Brasil três confirmaram a participação nos dois
eventos: Trumpf, Tyrolit e Celmar. Uma delas, a Muratec, definiu na semana passada
que estará apenas em um deles.
João Carlos Visetti, diretor-presidente da Trumpf, explica que o ideal seria a realização
de apenas um evento, ”mas como isso aparentemente é impossível decidimos
participar dos dois, mas com estandes menores”.
O executivo lembra que pesou na decisão o fato de não ser possível prever em qual
dos eventos estarão os potenciais clientes. “A presença nas duas feiras como expositor
nos dará uma boa base para decidir em qual dos eventos estaremos no futuro”, avalia.
No caso da Tyrolit, fabricante de ferramentas abrasivas, a presença nas duas feiras
atende à estratégia de maior divulgação da marca no mercado brasileiro. “Nossa
marca ainda não é tão conhecida no Brasil quanto em outros mercados em que
atuamos”, informa Marcelo Domichilli, supervisor de Marketing da Tyrolit do Brasil. “A
presença nos dois eventos também fará parte das comemorações dos 20 anos da
fábrica brasileira”.
Além disso, Eduardo Saltini, o novo gerente de Vendas da Tyrolit do Brasil, lembra que
apesar da recessão a empresa tem conseguido crescer, em parte graças à estratégia
de ampliar a rede de distribuição.
“Boa parte do público das feiras é formado por revendas industriais e a Tyrolit tem um
mix de produtos bastante atrativo para este mercado”.
Para Valentin Favaro, gerente Técnico-Comercial da Celmar, a realização de dois
eventos tão próximos trouxe uma incógnita para os expositores: em qual deles estarão
os clientes.
Para equacionar esta questão, a empresa resolveu participar das duas com estandes
de 200 m² e convidou suas mais de 100 representadas para compartilhar o espaço.
“E o modelo deu um resultado muito bom.
Fechamos 13 parceiros para participar de nosso estande na Mecânica e 6 para o
estande da Feimec”, informa.

Fábrica da Volks no Paraná inicia exportação de eixos
11/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A fábrica da Volkswagen do Brasil em São José dos Pinhais (PR) deu início à exportação
de eixos traseiros para a unidade de Pacheco, na Argentina. Esta é a primeira vez que
a unidade paranaense exporta componentes.
Os produtos são utilizados na fabricação da SpaceFox, que na Argentina é chamada
de Suran, em todas as versões, e da Space Cross. Ambos os modelos são vendidos no
mercado local e também são importados para o Brasil.
Este ano, 25 mil eixos devem ser encaminhados para a planta argentina.
“Além da exportação de veículos, temos trabalhado para diversificar nosso portfólio de
produtos e de mercados também para componentes”, explica David Powels, presidente
e CEO da Volkswagen do Brasil. “Assim como os eixos produzidos no Paraná, temos
exportado blocos de motores produzidos em São Carlos, que são enviados para a
Alemanha, para equipar os modelos Polo e up! na Europa”.
“A exportação das peças para a Argentina representa uma nova oportunidade de
negócio para a fábrica de São José dos Pinhais, que busca constantemente ampliar
sua atuação nos mais diversos mercados.
Além disso, atesta a qualidade dos produtos fabricados nacionalmente, e proporciona
maior controle sobre a qualidade do processo de fabricação dos nossos veículos, o que
é fundamental”, afirma Luis Pinedo, plant manager da fábrica do Paraná.
Inaugurada em 18 de janeiro de 1999, a fábrica de São José dos Pinhais é uma das
mais modernas do Grupo Volkswagen no mundo. A unidade possui um sistema de
logística avançado, com 13 fornecedores instalados dentro do terreno, formando o
Parque Industrial de Curitiba (PIC). A unidade paranaense produz atualmente os
modelos Volkswagen Fox, CrossFox, SpaceFox e Golf.
R$ 50 milhões para aumento da produtividade na pequena indústria
11/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil
Lançado na semana passada, o programa Brasil Mais Produtivo tem o objetivo de
aumentar a produtividade das pequenas e médias indústrias. O programa prevê que
as empresas recebam consultoria do Senai e adotem técnicas para redução do
desperdício no processo de produção. A ação terá investimento de R$ 50 milhões,
sendo R$ 25 milhões do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
e R$ 25 milhões do Senai.
As empresas terão acesso ao método da manufatura enxuta (lean manufacturing), a
fim de alcançar redução nos sete tipos de desperdício mais comuns no sistema
produtivo: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento,
inventário, movimento e defeitos. Até maio, o programa será implantado em dez
estados; até o final do ano estará em todas as unidades da federação.
O Ministério espera que 3 mil empresas sejam atendidas no País por 400 consultores
do Senai até o final de 2017. O atendimento completo dura 120 horas e o investimento

por empresa é de R$ 18 mil. Desse valor, R$ 15 mil são subsidiados pelo programa e
R$ 3 mil serão a contrapartida das empresas. A quantia poderá ser paga com o Cartão
BNDES.
As empresas participantes também terão direito a vagas no Pronatec - Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A Apex - Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos irá selecionar 867 empresas do programa
para integrar as ações de promoção comercial realizadas pelo órgão.
Podem participar indústrias de pequeno e médio porte que tenham de 11 a 200
empregados. Na primeira fase do programa, serão selecionadas empresas dos setores
metalmecânico, moveleiro, de vestuário e calçados e de alimentos e bebidas.
É preferível que as empresas estejam inseridas em Arranjos Produtivos Locais (APLs),
ou seja, grupos de empresas destinados a melhorar o desempenho produtivo. Os
interessados podem fazer a inscrição no site www.brasilmaisprodutivo.gov.br.
Veículos: produção no trimestre é a menor da última década
11/04/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A produção de veículos no Brasil cresceu 42,6% em março (195,3 mil unidades) na
comparação com o mês anterior. Apesar disso, a indústria nacional fechou o primeiro
trimestre com o menor volume produzido nos últimos 11 anos (482,3 mil unidades),
abaixo do produzido em 2006 (586,5 mil unidades).
O total de veículos fabricados em março também é inferior ao produzido no mesmo
mês de 2015 (255,9 mil), com queda de 23,7%. Na comparação com o primeiro
trimestre do ano passado, quando 667,6 mil unidades saíram das linhas de produção,
a diminuição é de 27,8%.
As vendas no primeiro trimestre somaram 481,3 mil veículos, com retração de 28,6%
frente as 674,4 mil unidades vendidas no mesmo período do ano passado. Em março,
foram comercializados 179,2 mil unidades, 22,1% acima de fevereiro de 2016 (146,8
mil) e 23,6% abaixo das 234,6 mil unidades negociadas em março de 2015.
Para Luiz Moan Yabiku Junior, presidente da Anfavea, o resultado de março ficou
abaixo das expectativas: “Os resultados de licenciamento dos primeiros dois meses
deste ano ficaram em cima das nossas expectativas.
Contudo, esperávamos que em março houvesse uma elevação mais significativa do
ritmo de vendas médias diárias, o que não ocorreu”, disse. “Isto é resultado da falta
de confiança ocasionada pelas questões políticas vivenciadas pelo País que, somada à
falta de uma definição no cenário de curto prazo, segue contaminando a economia. As
instituições precisam pensar Brasil para revertermos este quadro”.
Caminhões e ônibus - A produção de caminhões terminou março com alta de 6,9%
ao se comparar as 5,7 mil unidades produzidas neste mês com as 5,3 mil de fevereiro.
Se analisado com março do ano passado, quando 7,4 mil unidades saíram das linhas
de montagem, o resultado é inferior em 23,2%. No trimestre as 15,1 mil unidades

fabricadas ficaram 35,2% abaixo das 23,3 mil registradas em igual período do ano
passado.
No segmento de ônibus, a produção em março apresentou contração de 40,6% com
relação a março do ano passado - 1,6 mil unidades contra 2,8 mil - e alta elevação de
9,6% frente a fevereiro, quando saíram das linhas de montagem 1,5 mil chassis para
ônibus. O total de unidades produzidas no trimestre ficou 43,5% abaixo do mesmo
período de 2015, com 4,3 mil unidades este ano ante 7,7 mil no ano passado.
Autopeças brasileiras vão expor em feira no México
11/04/2016 - Fonte: Automotive Business

Dezoito fabricantes de autopeças no Brasil vão mostrar seus produtos na INA Paace
Automechanika México, feira especializada no setor fornecedor e cadeia automotiva.
A participação das empresas brasileiras é coordenada pelo programa Brasil Auto-Parts,
uma parceria do Sindipeças com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil).
No espaço de 162 metros quadrados, serão apresentados os produtos das empresas
ABR, Borflex, Cofran Lanternas, Chiptronic, DS, Duroline, Fras-le, Freios Controil,
Nakata, KSPG, Luciflex, Maringá Soldas, RIC Componentes, Schadek, Scorro, Suporte
Rei, Univel e Zinni e Guell. A feira ocorrerá entre 13 e 15 de abril na capital Cidade do
México e a expectativa é de receber cerca de 20 mil profissionais do segmento.
“Mais de quinhentos expositores mundiais apresentarão seus produtos e serviços,
tornando esse evento espaço relevante para as empresas que querem consolidar seus
negócios no mercado mexicano”, afirma Elias Mufarej, conselheiro do Sindipeças
responsável pela área de feiras e eventos.
Paralelamente à feira ocorre o XIV Congresso Internacional da Indústria Automotiva
no México, organizado pela Indústria Nacional de Autopartes (INA), entidade similar
ao Sindipeças, na Cidade do México, de 11 a 13 de abril, no Centro Banamex.
O objetivo é integrar profissionais para troca de conhecimento, experiências e
perspectivas para toda a cadeia automotiva. O Sindipeças participará de um dos
painéis, no dia 12, para debater os desafios nos principais mercados mexicanos de
exportação.
O México é o terceiro maior país comprador de autopeças fabricadas no Brasil. Em
2015, sua participação nos embarques foi equivalente a US$ 713,4 milhões de um
total de US$ 7,56 bilhões em valores FOB, considerando as exportações para 187
países.
Minério de ferro se recupera na China com aço na máxima de 10 meses
11/04/2016 - Fonte: R7
Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China subiram nesta segundafeira, impulsionados por uma alta de quase 6 por cento nas cotações do aço na bolsa
de Xangai, que atingiram uma máxima de 10 meses em meio a uma queda da oferta
e à recuperação sazonal da demanda no país asiático.

Os estoques de aço de comerciantes de chineses atingiram 10,4 milhões de toneladas
em 8 de abril, queda de 5 por cento ante a semana anterior e 28 por cento abaixo do
mesmo período do ano passado, disse a analista da Argonaut Securities Helen Lau,
em Hong Kong.
"À medida que o clima torna-se mais quente, a demanda por aço no norte da China
aumenta. Contudo, a oferta de aço segue apertada, uma vez que o ritmo de retomada
de produção tem sido lento devido ao aperto da liquidez financeira", disse ela.
O minério de ferro com entrega imediata no porto de Tianjin, na China, subiu 4,9 por
cento nesta segunda-feira, para 55,9 dólares por tonelada, após fechar na sexta-feira
a terceira semana consecutiva de perdas, segundo dados do The Steel Index.
Empresas juniores não podem ter fins lucrativos
11/04/2016 - Fonte: R7
A presidência Dilma Rousseff sancionou na última quartafeira o projeto de lei que
regulamenta as empresas juniores nas universidades. A Lei 13.267 passa a normatizar
a existência de mais de 1.000 organizações no Brasil formadas exclusivamente por
estudantes universitários.
As empresas juniores não possuem fins lucrativos e executam projetos voltados para
micro e pequenos empresários, com no mínimo 15% a menos do valor de mercado. O
projeto já havia sido aprovado na plenária do Congresso em março e foi direcionado à
Casa Civil.
O projeto, publicado no “Diário Oficial da União (DOU)”, obedece ao princípio da
autonomia das universidades e segue as orientações da Lei de Diretrizes de Base e do
Ministério da Educação (MEC).
A lei foi aprovada em todos os seus artigos e o único veto foi referente a um parágrafo
do artigo 3º, que afirmava que pessoas jurídicas poderiam vir a fazer parte do quadro
das empresas juniores.
Os principais benefícios trazidos pela nova lei dizem respeito à previsão legal, que é
capaz de trazer credibilidade à qualquer organização reconhecida e a regulamentação
das empresas juniores frente às instituições de ensino superior.
A aprovação também torna legal que as empresas formadas por universitários
apresentem uma tabela de preços abaixo da do mercado sênior e deixa claro que todas
essas organizações devem ser orientadas por docentes das universidades ou
profissionais.
Segurança jurídica “O Movimento Empresa Júnior acredita na transformação do Brasil
pelas suas instituições e nada melhor que demonstrar isso esse Brasil empreendedor
que construímos dia após dia, agora por meio de uma lei federal que regulamenta
nosso movimento.
Por quatro anos, jovens dos seus 18 a 24 anos dirigem um processo legislativo
complexo para conseguir concretizar esse sonho que gera a maior segurança jurídica
ao movimento e maior credibilidade nacional.
Por conseguinte, a sua estabilidade frente às universidades bem como com os órgãos
de classe, favorecendo um ambiente propício à realização de projetos, ao
desenvolvimento em gestão e o aprendizado na prática”, ressalta o diretor de Impacto
no Ecossistema da Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior),
Daniel Pimentel.

Segundo o texto do Projeto 437/2012, de autoria do senador José Agripino Maia (DEMRN), as empresas juniores são entidades geridas e integradas por estudantes
regularmente matriculados em instituições de ensino superior que não podem ter
qualquer tipo de ligação partidária.
Além disso, as atividades programáticas da empresa júnior devem estar relacionadas
com o conteúdo do curso de graduação. Toda a renda obtida através da realização de
projetos deve ser investida na infraestrutura da empresa e na capacitação dos
membros, caracterizando um trabalho voluntário e não remunerado.
O Movimento Empresa Júnior chegou ao Brasil em 1988. São mais de 11 mil
universitários brasileiros espalhados por todo país e 311 empresas juniores
confederadas à Brasil Júnior.
A Confederação é formada por 18 federações que representam 17 estados e o Distrito
Federal. Minas Gerais é o Estado com mais empresas juniores: são mais de 200
empresas em atividade, sendo 58 delas federadas à Federação das Empresas Juniores
de Minas Gerais (Fejemg), que é a maior entidade do movimento em todo o mundo.
Em julho, o Brasil receberá, pela segunda vez, a Conferência Mundial de Empresas
Juniores (Junior Enterprise World Conference JEWC).
A expectativa é que cerca de 3,5 mil empresários juniores de cerca de 20 países
participem do evento em Florianópolis (SC). O Brasil já recebeu uma edição do evento
em 2012, quando cerca de 2,2 mil universitários se reuniram em Parati (RJ).
Indicadores da OCDE sugerem perspectiva global fraca, com Brasil em nível
baixo
11/04/2016 - Fonte: R7
O índice de indicadores antecedentes da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE) recuou levemente, de 99,7 em janeiro para 99,6
em fevereiro.
O resultado sugere, portanto, que a perspectiva para os países desenvolvidos como
um todo continua a se enfraquecer. No caso do Brasil, a leitura manteve-se estável
em patamar fraco, de 97,7. Uma leitura abaixo de 100,0 pontos sugere crescimento
abaixo do normal.
O órgão de pesquisas sediado em Paris disse que sua medida da atividade econômica
futura, baseada em informações disponíveis até fevereiro, continua a apontar para
desaceleração nos EUA, no Japão, na Alemanha e no Reino Unido.
Nos EUA, o número foi de 99,0 em janeiro para 98,9 em fevereiro, no Japão a leitura
foi de 99,6 a 99,5, na Alemanha caiu de 99,8 a 99,7, enquanto no Reino Unido a leitura
teve baixa de 99,2 para 99,1.
Na Itália, a leitura passou de 100,8 para 100,7 em fevereiro, enquanto no Canadá
manteve-se em patamar mais baixo, de 99,4.
No geral, os indicadores antecedentes significam que a economia global não deve
acelerar em 2016, após vários anos de crescimento fraco. Os números sugerem,
porém, que o crescimento chinês deve continuar constante, após uma desaceleração
recente, que gerou temores de que a segunda maior economia do mundo possa sofrer
um "pouso forçado". A leitura da China manteve-se em 98,4 em fevereiro.
A leitura de indicadores antecedentes da OCDE tem como objetivo fornecer sinais
preliminares de mudanças entre a aceleração e a desaceleração na atividade

econômica, baseando-se em uma variedade de séries de dados que tem um histórico
de antecipar mudanças na atividade futura.
Na era das redes sociais, vida digital de trabalhadores vira alvo de empresas
11/04/2016 - Fonte: R7
O analista de sistemas Diego Silva, 28 anos, não é um grande fã de porcos: por conta
de uma piada sobre os animais, ele foi demitido em 2014, quando trabalhava na
empresa de serviços de tecnologia da informação Processor. Na época, a companhia
tinha como um de seus clientes uma empresa que realizava sorteios de prêmios.
Enquanto na região Sudeste eles incluíam eletrônicos, na região Norte, a empresa
oferecia porcos. Depois de fazer uma brincadeira no Facebook sobre a situação e ser
flagrado pelo chefe, Diego acabou na rua.
Ele não é o único: nos últimos anos, as empresas têm dado mais atenção ao que seus
empregados fazem nas redes sociais. Para novos funcionários, a checagem digital se
tornou mais uma fase a ser superada na busca por um emprego.
A princípio, trata-se de uma questão simples. Afinal, boa parte das informações –
como fotos, vídeos ou comentários pessoais – que são publicadas nas redes sociais
são públicas e, portanto, podem ser encontradas por qualquer um.
“Além das referências profissionais, a busca em redes sociais tem como meta conhecer
melhor o candidato ou empregado e saber se a sua visão de mundo se encaixa nos
requisitos da função que ele vai desempenhar e na cultura da empresa”, diz Glaucy
Bocci, diretora de gestão de talentos da consultoria Willis Towers Watson.
Para ela, a checagem digital é uma ferramenta apenas para conhecer, não para
eliminar o candidato. “Uma boa organização não eliminaria ou contrataria alguém pela
foto bonita ou feia no LinkedIn ou por uma postagem qualquer no Facebook”, avalia
Glaucy.
Há quem acredite que a identidade do candidato nas redes “é tão importante quanto
ter bom currículo ou experiência”. Segundo a especialista em carreiras Maria Cândida
Azevedo, da People & Results, a diferença é que “a checagem digital não acrescenta
nada, mas pode ter influência negativa”.
“Ao fazer seleções para empresas de perfil mais conservador, vários candidatos com
perfil despojado, fotos em que aparecem em festas e com bebidas, foram eliminados”,
diz Jorge Martins, gerente de divisão da empresa de recrutamento Robert Half.
Segundo os recrutadores consultados pelo Estado, posicionamentos polêmicos,
declarações preconceituosas ou sexistas nas redes sociais atrapalham o desempenho
no processo de seleção. “Ter uma postura preconceituosa no passado pode se refletir
em um aprendizado, que deve ser demonstrado”, diz Maria Cândida, da People &
Results.
Depois da dispensa, Silva aprendeu a lição e agora toma mais cuidado com suas redes
sociais. “Não me arrependo de ter feito aquela publicação, mas sim de ter adicionado
colegas como amigos no Facebook”, diz o analista de sistemas. Procurada pelo Estado,
a Processor declarou desconhecer o caso de Silva. “Qualquer situação dessa natureza
seria tratada de acordo com nossas regras de conduta”, disse a empresa.
A checagem digital ganha mais peso de acordo com o cargo almejado. Segundo os
recrutadores, a pesquisa sobre o perfil de uma pessoa nas redes sociais se torna mais
profunda quando o cargo é mais alto.

“É uma questão de exposição: descobrir que um candidato a empacotador teve uma
conduta politicamente incorreta na internet não é tão grave quanto um diretor que
cometeu ofensas sexuais”, avalia Maria Cândida.
Varredura. Para especialistas em direito digital, as buscas realizadas pelas empresas
se tornaram mais sofisticadas nos últimos anos. Em vez de apenas jogar o nome do
candidato no Google, elas têm a ajuda da tecnologia para encontrar informações na
web. “Hoje, as empresas usam softwares que rastreiam os perfis dos usuários nas
redes sociais”, diz Adriano Mendes, advogado especializado em direito digital.
No Brasil, há uma questão que amplifica o monitoramento dos empregados: a
aparente proximidade entre chefes e subordinados ou colegas de trabalho. “Os
usuários brasileiros adicionam todo mundo. Várias vezes, o monitoramento acontece
não por parte da empresa, mas sim de um colega que tem acesso ao perfil do
trabalhador e acaba repassando informações para a chefia”, explica Mendes.
Foi o que aconteceu com a publicitária Roberta (nome fictício): em uma publicação
privada para alguns amigos no Facebook, ela reclamou de fazer muitas horas extras e
não receber a remuneração correspondente.
“Uma pessoa que eu tinha adicionado contou para o gerente. Semanas depois, me
chamaram no setor de Recursos Humanos, pediram para eu entrar na minha conta do
Facebook e apagar o que escrevi no próprio computador da empresa”, conta.
Para Luiz Fernando Moncau, gestor do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS), ligado
à Faculdade de Direito da FGV-RJ, muitas empresas têm cometido excessos. “É como
um empregador mandar abrir o armário de um funcionário: por mais que seja um
espaço da empresa, trata-se de um local ‘privado’ do trabalhador”, diz.
Nova era. Hoje as informações disponíveis sobre os usuários na internet são coletadas
a partir de tablets, smartphones e PCs. Nos próximos anos, a popularização dos
eletrônicos de “vestir” – como relógios e óculos inteligentes – e os dispositivos da
chamada “Internet das Coisas”, devem aumentar a quantidade de dados sobre as
pessoas que circulam na rede.
Segundo a consultoria Gartner, haverá 20,8 bilhões de dispositivos conectados no
mundo em 2020 – um salto de 325% para os 6,4 bilhões de aparelhos conectados
existentes no planeta em 2016.
Não é difícil imaginar um cenário em que não só as postagens nas redes sociais, mas
a velocidade do carro, a frequência de atividades físicas e o tipo de alimento
armazenados na geladeira sejam, de alguma forma, analisados pelas companhias.
Segundo Moncau, esse cenário reforça a importância de o Brasil ter uma lei que
estabeleça regras sobre dados pessoais. “Precisamos avançar antes que os cidadãos
fiquem expostos”, diz o pesquisador.
Inflação só deve baixar a partir de junho, avaliam economistas
11/04/2016 - Fonte: R7
A queda da conta de luz e do dólar são os principais fatores que têm puxado para
baixo a inflação. O agravamento da recessão econômica, no entanto, só deve produzir
efeitos sobre os índices de preços a partir do segundo semestre, de acordo com
economistas. Os especialistas mantêm a previsão de que, apesar do recuo, a inflação
fechará 2016 acima do centro da meta pelo segundo ano seguido.
Ontem (8), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que a
inflação oficial medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)

fechou março em 0,43%, a menor taxa para o mês desde 2012. No acumulado em 12
meses, o índice está em 9,39%, abaixo de dois dígitos pela primeira vez desde
outubro.
Segundo André Braz, responsável pelo IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor
Semanal) da FGV (Fundação Getulio Vargas), a queda da inflação já era esperada,
depois de o índice atingir o pico de 10,71% nos 12 meses terminados em janeiro.
— O principal fator é o fim do impacto dos aumentos de preços como combustíveis e
energia. Isso porque os preços administrados respondem por um quarto dos índices
oficiais de preço.
De acordo com Braz, a queda do dólar também interfere na inflação, mas em grau
menor. O agravamento da recessão, no entanto, ainda não surtiu efeito sobre os
índices.
Os preços de bens duráveis ainda não começaram a cair. Os preços dos serviços
livres pararam de acelerar, mas ainda estão subindo. Somente quando esses preços
começaram a cair para conquistar consumidores, poderemos dizer que a recessão
contribui para a queda da inflação.
Acima da meta
Para o economista da FGV, somente a partir de junho existem chances de que a
retração da atividade econômica ajude a diminuir a inflação. Com a mudança da
bandeira na conta de energia, Braz estima redução de 7,4% para 7,2% da expectativa
de inflação pelo IPCA para este ano.
A estimativa é um pouco mais otimista que a das instituições financeiras, que projetam
inflação oficial de 7,28% em 2016, segundo o Boletim Focus, pesquisa semanal
divulgada pelo Banco Central.
Professor de Finanças do Ibmec no Distrito Federal, Marcos Sarmento Melo diz que
ainda é difícil cravar um percentual de quanto a inflação oficial fechará o ano. Ele, no
entanto, aconselha os consumidores a não se iludirem em relação à queda dos preços.
— Mesmo com a recessão e a queda do dólar agindo para conter a inflação, esse
processo só começará a ser sentido nos próximos meses. O fato é que a inflação ainda
está alta e com grandes chances de fechar acima do teto da meta [de 6,5%].
Para Melo, existe a possibilidade de que a queda do dólar, que caiu 10,2% em março
e 0,15% em abril, seja apenas temporária.
— Caso o Banco Central dos Estados Unidos aumente os juros e a China continue a
desacelerar, o câmbio voltará a ser pressionado para cima. Os efeitos da crise política
sobre o dólar já estão precificados [incorporados à expectativa], e o ambiente externo
não é favorável.
Consumidores sentem pouco
Apesar da queda da inflação, os consumidores ainda sentem pouca diferença no bolso.
O funcionário público George Wellington Gouvea, de 57 anos, observa que apesar da
queda, os preços seguem elevados, percepção que pode ser explicada pelo subgrupo
de alimentos e bebidas, que acumula alta de 13,27% em 12 meses, segundo o IBGE.
 Os preços de alguns alimentos caíram, mas continuam maiores que no ano
passado. Percebi uma redução no valor da conta de luz, mas nada significativo.
 Para quem viu o orçamento encolher nos últimos meses, como o desempregado
Fábio Rubens, de 35 anos, a inflação continua a corroer o poder de compra.
 Os preços só têm aumentado, e a conta de luz, para mim, permanece a mesma.

 A aposentada Creuza Medeiro Gomes, 68 anos, ainda não percebeu queda
apontada pelo índice nos preços dos alimentos.
 Ainda está difícil encher a dispensa. Tem gente passando fome. A minha conta
de energia até agora não caiu.
Com crise, cai utilização da capacidade instalada das indústrias
11/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Em 2010, 240 moradores da cidade Rio das Pedras (SP) tiravam o sustento do trabalho
na empresa SMV, fabricante de válvulas para a indústria de petróleo e gás,
agroindústria e saneamento básico.
Os funcionários trabalhavam em dois turnos para operar 50 máquinas espalhadas no
parque industrial de 11 mil metros quadrados. Um negócio que faturava R$ 25 milhões
ao ano, dos quais R$ 5 milhões eram lucro.
Nesse tempo de prosperidade, o industrial Erfides Bortolazzo Soares, então com 42
anos, não titubeou em expandir a fábrica. Investiu R$ 5 milhões em seis novas
máquinas de última geração –duas de grande porte, três de médio e uma de pequeno
porte.
"A capacidade instalada estava em 80%. Índice ideal", diz o empresário. De lá para
cá, porém, as máquinas foram sendo desligadas.
Em 2011, a capacidade instalada caiu para 70%; em 2012, despencou para 50%; em
2013, 40%. No ano seguinte, recuou para 30%, e no ano passado a fábrica
praticamente parou.
"Hoje tenho apenas um empregado, um caseiro que olha a fábrica. Devolvi todas as
máquinas novas porque não aguentei pagar. As que ficaram eu ligo de vez em quando
para não estragar. O pouco que produzo é para cumprir a garantia de quem comprou
minhas válvulas no passado."
A SMV é um caso que ajuda a entender a escalada da ociosidade do parque industrial
brasileiro. Em fevereiro, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria caiu
para 73,6% –o que significa 26,4% de ociosidade. Foi o pior mês da série histórica da
pesquisa, feita pela FGV-Ibre e que teve início em 2001.
O nível de utilização da capacidade instalada da indústria vem caindo desde 2013.
Estava em 82,6% naquele ano, índice que pode ser considerado ideal. Em 2014, caiu
para 81,2%, e, no ano passado, desabou para 76,4%.
REAÇÃO EM CADEIA
"A demanda interna está muito baixa e, como a indústria produz pouco, não faz sentido
investir. O índice baixo é sinal de que nos próximos anos terá pouca maturação de
investimento", disse Tabi Thuler Santos, coordenadora da pesquisa da FGV-Ibre.
E acrescenta: "Estamos passando por uma reação em cadeia. A indústria tem muito
estoque, por isso produz pouco e demite. Ou seja, a indústria afeta ela mesma".

A Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) também
detectou em pesquisa própria o pior índice de capacidade instalada nas indústrias que
fabricam bens de capital.
As empresas do setor trabalharam com 60,9% da capacidade instalada em janeiro –o
índice mais baixo já captado pela pesquisa, feita desde 1999.
A receita no setor caiu 10% entre 2014 e 2015. "Hoje o que se vende de máquina é
para substituir as que não têm mais condições de trabalhar", diz Cristina Zanella,
gerente do departamento de economia e estatística da Abimaq.
"Neste ano, o cenário vai se repetir. O setor não vai retomar enquanto a economia
não voltar a aquecer."
A economista da Abimaq não está sozinha no pessimismo. A Anfavea (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) prevê que em 2016 seus
associados que fabricam veículos leves deverão ter metade do parque industrial
parado.
Para os fabricantes de veículos pesados, o prognóstico é que a ociosidade chegue a
74%. "Com a situação tão ruim, a consequência é que a viabilidade financeira das
empresas começa a ser questionada", diz Luiz Moan Yabiku Junior, presidente da
Anfavea.

MODERNIZAÇÃO EM RISCO
Diante desse quadro de alta ociosidade, a capacidade de investir é cada vez menor,
segundo o economista Rafael Cagnin, do Iedi (Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial).
"Quando a indústria deixa de investir em máquinas, ela coloca em risco a sua trajetória
de modernização."
Erfides, o empresário de Rio das Pedras, sabe que não terá de volta a indústria de
válvulas do jeito que era.
"Não vou conseguir investir para ter uma fundição como eu tinha antes. Aquela
empresa ficou no passado. Agora é esperar para ver se melhora", diz. Aos 48 anos,
Erfides agora investe na paciência.
Microempreendedor tem alternativas na hora de declarar IR
11/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

O microempreendedor individual (MEI) se enquadra nas mesmas regras de qualquer
pessoa física para declarar Imposto de Renda, mas separando receita e despesas da
empresa do lucro obtido, evita pagar imposto a mais. Para fins de IR, é preciso saber

o tratamento dos rendimentos obtidos na condição de MEI e os obtidos na condição
de pessoa física.
Em relação aos rendimentos como MEI, é considerado isento o valor equivalente a 8%
da receita anual tida com a atividade de comércio, fabricação de produtos e transporte
de cargas; 16% com transporte de passageiros; e 32% com serviços em geral. O
percentual sobre a receita é o lucro presumido da atividade.
Exemplo: uma cabeleireira que recebeu R$ 60 mil em 2015 pode considerar como
valor isento R$ 19,2 mil (os 32%) da renda da empresa.
Nesse exemplo, os R$ 19,2 mil são informados na linha 09 (Rendimento de sócio ou
titular de microempresa ou empresa de pequeno porte) da ficha Rendimentos Isentos
e não Tributáveis.
Os demais R$ 40,8 mil podem ser considerados consumidos na atividade do MEI ou
podem ser pagos à pessoa física como pró-labore. Sendo tratados como pró-labore,
serão informados na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular e
ficam sujeitos ao IR na fonte.
O valor pode justificar acréscimo de patrimônio, como compra de veículos, imóveis e
aplicações financeiras.
"Alternativamente, o MEI pode fazer um balanço patrimonial para justificar que seu
lucro é maior do que o valor pago na forma de um percentual sobre a receita", diz
Antonio Teixeira Bacalhau, da consultoria Sage/IOB. Esse lucro terá o tratamento de
rendimento isento.
Exemplo: R$ 60 mil de receita e R$ 10 mil de custos e despesas, sendo apurado lucro
anual de R$ 50 mil. Nesse caso, em vez de considerar como isentos somente R$ 19,2
mil, podem ser considerados isentos os R$ 50 mil (o lucro contábil apurado no ano).
Assim, todo esse lucro será informado na linha 09 da ficha Rendimentos Isentos e não
Tributáveis.
Já nos outros rendimentos que a pessoa física teve (salário ou aluguel de bens), a
tributação é normal com base na tabela progressiva mensal e vai direto para a pessoa
física, sem passar pelo MEI.
Na declaração, esses rendimentos são informados na ficha Rendimentos Tributáveis
Recebidos de PJ pelo Titular (no caso de salários) ou na ficha Rendimentos Tributáveis
Recebidos de PF/Exterior (aluguéis, por exemplo).
Os demais são declarados nas fichas próprias.
Se não se enquadrou nas regras de obrigatoriedade, o titular do MEI não é obrigado a
entregar a declaração anual, e sim a Declaração Anual Simplificada para o
Microempreendedor Individual até o fim de maio.
*
Empreendedor de olho no leão
1 Quando o MEI (microempreendedor individual) tem que declarar Imposto
de Renda?
Se teve rendimentos isentos ou tributados de forma definitiva acima de R$ 40 mil em
2015.
Se obteve renda tributável (salários, aluguéis de bens, por exemplo) acima de R$
28.123,91.

Se teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos em 31 de dezembro do ano
passado com valor superior a R$ 300 mil.
Se vendeu bens ou direitos com ganho de capital sujeito ao Imposto de Renda.
2 O que preciso saber para declarar renda como MEI no Imposto de Renda?
Que a tributação do MEI é pelo sistema de lucro presumido.
A parcela isenta é de:
8% para quem atua no comércio, fabricação de produtos e transporte de cargas
16% com transporte de passageiros
32% para quem trabalha com serviços em geral.
3 Até quando é preciso declarar?
A Receita Federal recebe neste ano as declarações do Imposto de Renda até o dia 29
de abril.
Conhecemos o país e pensamos no longo prazo, diz executivo da Mercedes
11/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
A Mercedes-Benz construiu sua fábrica de automóveis em Iracemápolis (SP) em 19
meses, tempo considerado recorde pela empresa.
Um dos responsáveis pelo planejamento desta planta é o alemão Markus Schäfer,
membro da diretoria mundial da marca. Durante entrevista coletiva na inauguração
da fábrica, o executivo falou sobre a retomada na produção de carros de passeio no
Brasil.
Folha - Em quanto tempo os R$ 600 milhões investidos deverão dar retorno?
Markus Schäfer - Claro que fizemos um estudo de retorno do investimento e
concluímos que esta fábrica era viável.
Mas a Mercedes está no Brasil há 60 anos, conhecemos o país e pensamos no longo
prazo. Nossa meta é melhorar nossa competitividade e chegar mais rápido com nossos
carros no mercado.
A produção é pequena [22 mil carros por ano] e há 600 operários. É um
número significativo de funcionários.
É uma estratégia mundial da Mercedes, inclusive na Alemanha, para ter linhas mais
flexíveis.
Temos robôs apenas para algumas operações. Começamos com o Classe C e teremos
o GLA no segundo semestre, mas podemos fazer qualquer dos 40 modelos atuais em
Iracemápolis.
O que há de especial nesta planta em relação às outras?
O que faz esta fábrica ser especial é exatamente a flexibilidade. Podemos montar
veículos com plataformas diferentes na mesma linha. É um experimento que vamos
usar em vários países.
Há planos de exportação?
Por enquanto, não há planos de exportar. Vamos abastecer inicialmente só o mercado
brasileiro.
Como é feito o controle de qualidade?
Temos os mesmos recursos da matriz, inclusive de informática. Um carro feito aqui
terá a mesma qualidade de um Mercedes alemão.

IPCA para 2017 cai de 6,00% para 5,95%, aponta Focus
11/04/2016 - Fonte: EM.com
Pela primeira vez após dois meses de estabilidade, as projeções do mercado financeiro
para o IPCA de 2017 recuaram no Relatório de Mercado Focus, divulgado na manhã
desta segunda-feira, 11, pelo Banco Central. Segundo o levantamento, a mediana das
previsões passou de 6,00% para 5,95%.
Com a queda, as previsões saíram do teto da meta para o ano que vem, mas
continuam elevadas. Pelos cálculos do BC, a inflação do ano que vem subirá 4,9% e
5,4%, respectivamente pelo cenário de referência e de mercado, traçado no Relatório
Trimestral de Inflação (RTI) de março.
Também em trajetória de baixa - aqui, a quinta consecutiva -, as projeções do mercado
para o IPCA deste ano mostraram queda mais forte do que a vista nas edições
anteriores por causa da surpresa positiva com o IPCA de março, divulgado na sextafeira passada. A mediana das estimativas no documento passou de 7,28% para 7,14%
nesta semana. Há um mês, estava em 7,46%.
Apesar de menor, a mediana das estimativas para 2016 ainda está acima das novas
previsões apresentadas pelo BC no RTI de março. Pelo cenário de referência da
instituição, o IPCA subirá 6,6% este ano e, pelo de mercado, 6,9%. Todas as previsões
- do mercado e do governo estão acima do teto da meta de 2016, de 6 50%.
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do índice no médio
prazo, denominadas Top 5, a mediana das expectativas para 2016 caiu de 7,18% para
7,06% de uma semana para outra - um mês antes, estava em 7,69%. No caso de
2017, a previsão ficou congelada em 6,20% na semana ante taxa de 6,50% apontada
um mês atrás.
A inflação suavizada 12 meses a frente também teve leve recuo, passando de 6,48%
para 6,43% de uma semana para outra - há um mês, estava em 6,61%. Para o curto
prazo, houve ajustes pontuais. Para abril, a mediana das previsões saiu de 0,61% para
0,60% de uma semana para a outra - quatro edições atrás da Focus estavam em
0,65%. No caso de maio, que apareceu pela primeira vez no levantamento hoje, a
taxa saiu de 0,49% para 0,50%.
Preços administrados
As projeções do mercado financeiro para os preços administrados em 2016 caíram no
Relatório de Mercado Focus. Vilões da inflação de 2015, ao avançarem 18,07%, a
expectativa agora é de que esse conjunto de preços terá alta de 7,20% este ano.
A taxa prevista na semana anterior era de 7,40%, a mesma de quatro semanas atrás.
No caso de 2017, a mediana das expectativas subiu de 5,50%, onde já se encontrava
quatro semanas antes, para 5,70%.
O BC conta com forte desinflação desse segmento este ano para levar o IPCA para o
intervalo de 4,5% a 6,5%. A expectativa da entidade é a de que, apenas no primeiro
semestre deste ano, haja uma desinflação de 2 pontos porcentuais da inflação. Entre
outros aspectos, a instituição conta com a ajuda dos preços monitorados ou
administrados pelo governo.
No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado na quinta-feira passada, o
BC previu que os preços administrados devem subir 6,1% este ano ante previsão
anterior de 5,9%. Para 2017, a projeção para esse conjunto de itens ficou inalterada
em 5,0%.

Outros índices
Os índices de preços no atacado recuaram mais uma vez no Relatório Focus. O
destaque foi a redução do IGP-M deste ano, de 7,67% para 7,47%. Quatro semanas
antes estava em 7,77%. Para o ano que vem, o indicador saiu de 5,66% para 5,61%
- um mês atrás a mediana apontava para uma taxa de 5,50%.
NO caso do IGP-DI, a previsão passou de 7,41% para 7,40% de uma semana para
outra no cenário de 2016. Quatro semanas atrás, estava em 7,60%. Para o
encerramento de 2017, a mediana das previsões seguiu em 5,50% pela décima
primeira semana seguida.
O IPC-Fipe para 2016 disparou de 7,00% para 7,27%, segundo a pesquisa Focus de
hoje. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 7,01%.
Para 2017, a inflação de São Paulo subirá, pelo boletim Focus, 5,50%, ante taxa de
5,70% prevista no levantamento anterior. Quatro edições atrás do documento já
estavam em 5,50%.
Aumento do desemprego já afeta Previdência Social
11/04/2016 - Fonte: EM.com

O aumento do desemprego já afeta fortemente as contas da Previdência Social. É
consenso que, em 2016, a previdência urbana voltará a registrar déficit (despesas
maiores que as receitas). A estimativa é de que a relação entre arrecadação e despesas
será negativa em R$ 39 bilhões nominais.
Será o primeiro ano no vermelho desde 2008. Em 2015, a taxa do desemprego no
país alcançou 8,5%, na média. Isso representa mais de 9 milhões de pessoas que
perderam a carteira assinada, portanto deixaram de contribuir com o sistema. Para
este ano, a previsão é de que a taxa atinja 12%, com a soma de mais três milhões de
trabalhadores nos bancos de reserva.
A estimativa é do ex-secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim. “Em
2016 veremos o primeiro ano de frustração de receita na Previdência Urbana, depois
do crescimento registrado desde 2008, sob o impulso do aumento da formalidade e
da renda.
Naquele período até o ano passado, a receita do sistema cresceu, em média, mais que
o dobro do Produto Interno Bruto (PIB, a soma da produção de bens e serviços do
país). Houve ano em que chegou a mais de 10%”, observou.
Rolim explica que a queda do número de contribuintes, a diminuição da massa salarial,
além da inflação, provoca desequilíbrio no sistema. Nas contas do ex-secretário, o
déficit vai atingir R$ 146 bilhões somadas as contas relativas às áreas rural e urbana.
O rombo destoa dos R$ 136 bilhões estimados pelo Tesouro Nacional.
“Vai ser o pior ano da história da previdência urbana”, vaticina. “O Brasil nunca teve
um período de queda de PIB tão acentuado. Nem na década de 1980 com a
hiperinflação, nem na de 1990 com Collor e todas as crises internacionais como a dos
tigres asiáticos, Rússia, México e Argentina”, completa.

Os especialistas dizem que o mercado de trabalho é o último a sentir a crise
econômica. Os empresários resistem muito antes de demitir, sobretudo devido aos
altos custos da demissão. Além disso, há o desperdício do dinheiro investido na
formação de mão de obra. Uma vez que o processo começa, porém, a recuperação é
mais lenta ainda.
“Nada acontece do dia para a noite. O mercado de trabalho está afundando e não
chegamos ao fim do poço. Vai se agravar ainda mais. Março do ano passado foi o
último mês com resultado positivo.
Agora já estamos nos aproximando dos 2 milhões de desempregados em 12 meses.
Se o mercado de trabalho vai mal, as contas da Previdência não têm como estarem
bem”, afirma Rodolfo Peres Torelly ex-diretor do Departamento de Emprego do
Ministério do Trabalho.
O reflexo do desemprego foi imediato no resultado do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) que registrou déficit em janeiro e fevereiro de R$ 18,7 bilhões, aumento
real de 58,3% em relação a igual período de 2015. As contribuições caíram 5,9% em
termos reais e o resultado da previdência urbana foi negativo em R$ 3,4 bilhões no
primeiro bimestre.
Enquanto isso, o pagamento de benefícios cresce ao ritmo de 3,5%, em média, ao
ano, alimentado pelo aumento das aposentadorias, que são corrigidos pela inflação, e
o crescimento do número de beneficiários.
Das receitas primárias totais estimadas pelo Tesouro, de R$ 1,4 trilhão neste ano, o
RGPS deve consumir R$ 496,4 bilhões, superando em mais de 30% os R$ 360,4
bilhões de receitas estimadas – e que, inevitavelmente, serão menores, com o
aumento do desemprego e da queda da massa salarial.

Siderúrgica indiana Tata Steel lança processo de venda de ativos britânicos
11/04/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
A siderúrgica indiana Tata Steel anunciou nesta segunda-feira o lançamento formal do
processo de venda de seus ativos no Reino Unido,donde emprega cerca de 15.000
pessoas, além da venda de várias fábricas europeias de aço.
A decisão se deve às dificuldades do setor que, como a mineração, viveu o esplendor
industrial britânico e hoje luta para sobreviver à concorrência chinesa e à queda da
demanda.

O anúncio da Tata de vender sua divisão britânica provocou críticas ao governo de
David Cameron, que foi acusado de não defender o aço britânico da concorrência
desleal chinesa para não prejudicar as relações com Pequim.
Cobre opera em baixa, pressionado por realização de lucros
11/04/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
Os contratos futuros de cobre operam em baixa, pressionados por realização de lucros.
O metal acumulou alta de 15% na London Metal Exchange (LME) entre meados de
fevereiro e meados de março. A queda, porém, é limitada por dados melhores que o
previsto sobre a economia da China e pela fraqueza do dólar.
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 2,3% em
março, abaixo da previsão de +2,5%, mas o mesmo avanço de fevereiro, o que indica
inflação firme. O índice de preços ao produtor (PPI, em inglês), por sua vez, caiu 4,3%,
menos que o recuo de 4,6% esperado.
Enquanto isso, o dólar opera em queda em relação a boa parte das outras moedas,
tornando os contratos de cobre - que são denominados na divisa dos EUA - mais
baratos.
Nesse contexto, apesar da realização de lucros observada nesta manhã, analistas
acreditam que os preços do cobre voltarão a subir em breve. "Trata-se simplesmente
de realização de lucros", afirmou Daniel Briesemann, analista de commodities do
Commerzbank. "No geral, falando em médio a longo prazo, mantenho minha visão de
que vamos ver os preços subirem."
Por volta das 8h50 (de Brasília), na LME, o cobre para três meses caía 0,2%, para US$
4.640,50 por tonelada. Na Comex, o cobre para maio recuava 0,50%, para US$ 2,0765
por libra-peso.
Entre outros metais negociados na LME, o alumínio tinha queda de 0,6%, para US$
1.510,50 por tonelada; o zinco subia 0,03%, para US$ 1.758 por tonelada; o níquel
avançava 0,5%, para US$ 8.585 por tonelada; o chumbo cedia 0,8%, para US$
1.693,50 por tonelada; e o estanho tinha alta de 0,4%, para US$ 16.920 por tonelada.
Cepal prevê retração de 0,6% na economia da América Latina em 2016
11/04/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
A Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) cortou para -0,6% a estimativa
de desempenho da economia da América Latina em 2016. Em dezembro do ano
passado, a Cepal havia projetado crescimento de 0,2% para a região neste ano.
A projeção evidencia, segundo a instituição, o cenário global adverso com crescimento
lento nos países desenvolvidos, desaceleração de emergentes, especialmente da
China, volatilidade crescente nos mercados financeiros e baixos preços de
commodities. No âmbito interno dos países latino-americanos, a Cepal destaca a
contração dos mercados domésticos, com retrações em investimentos e consumo.
A análise dos dados pelas sub-regiões do continente aponta para diferenças
"marcantes" na dinâmica de crescimento dos países e mostra que a taxa negativa é
determinada pelas economias da América do Sul.
Nesta região, o recuo médio do Produto Interno Bruto (PIB) deve ser recorde, de 1,9%.
Entre os motivos que devem levar a este desempenho está a forte correlação com a
economia chinesa, com grandes volumes de petróleo e minérios exportados.

Na América Central, por outro lado, o crescimento médio deve ser de 3,9%, o que
representa uma desaceleração ante a taxa de 4,3% registrada em 2015. A
recuperação mais lenta dos Estados Unidos e ajustes fiscais internos são apontados
como fatores que levaram ao ritmo mais baixo de crescimento das economias da
região.
Expectativa da Focus para a retração do PIB em 2016 passa de 3,73% para
3,77%
11/04/2016 - Fonte: Instituto Aço Brasil
O Relatório de Mercado Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira, 11, pelo
Banco Central (BC), trouxe mais deterioração das previsões das instituições privadas
para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deste ano. A estimativa de recuo passou
de 3,73% em 2016 para queda de 3,77% - um mês atrás estava em -3,54%.
Pelos cálculos do BC, apresentados no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março,
o PIB terá retração de 3,50% este ano. Três meses atrás, a autarquia previa queda de
1,9%. Para 2017, a previsão do mercado ainda é de alta da atividade, de 0,30%, assim
como já havia sido apontado na edição anterior da Focus (quatro semanas antes
estava em 0,50%).
Já a produção industrial, após forte tombo na semana passada, mostrou pequena
recuperação. A mediana das estimativas do mercado saiu de queda de 5,80% para
recuo de 5,60% - um mês atrás, estava em -4,45%. Para 2017, a previsão ainda
continua no terreno positivo, em 0,69% - estava em 0,50% quatro semanas antes.
Para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em
2016, a mediana das previsões saiu de 41,10% para 41,20% de uma semana para
outra, ante 41,00% de quatro semanas antes.
Para o Banco Central, a relação dívida/PIB ficará em 41,6% no fim deste ano, segundo
estimativa apresentada pelo chefe do Departamento Econômico da instituição, Tulio
Maciel, no fim de março. Esta previsão leva em conta os parâmetros da pesquisa
Focus.
No caso de 2017 no boletim Focus, as expectativas permaneceram em 46,20% de
uma edição para a outra - no boletim divulgado há um mês a taxa era de 45,00%.
Balança comercial
Com os indicadores que têm passado pelas maiores transformações no Relatório Focus
nos últimos tempos, o setor externo apresentou variações menores na edição de hoje.
A balança comercial de 2016 deve apresentar superávit de US$ 45 bilhões ante
previsão anterior de US$ 44,80 bilhões e de US$ 41,20 bilhões de um mês atrás.
Para 2017, as estimativas seguiram em US$ 50,00 bilhões de uma semana para outra
- o volume apontado um mês antes era de US$ 43 20 bilhões.
No caso das previsões para a conta corrente, houve um ajuste para cima, depois de
meses de tendência de previsão de rombo menor. Para 2016, a mediana das
expectativas passou de um déficit de US$ 19,90 bilhões para US$ 20,00 bilhões. Um
mês atrás, estava em US$ 24,10 bilhões. A atualização da estimativa feita pelo Banco
Central na semana passada foi para US$ 25 bilhões.
Já para 2017, a perspectiva do mercado financeiro é de um rombo de US$ 18 bilhões,
volume maior do que o apontado na edição anterior, de US$ 17,50 bilhões. Quatro
semanas atrás, a perspectiva era de déficit de US$ 19,41 bilhões.

Para esses analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento
Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir esse resultado deficitário nos dois anos.
A mediana das previsões para o indicador segue em US$ 55,00 bilhões pela décima
sétima semana consecutiva, no caso de 2016. Para 2017, a perspectiva de volume de
entradas subiu de US$ 54,00 bilhões para US$ 55,00 bilhões - estava em US$ 56,25
bilhões um mês atrás.
Na semana retrasada, o BC atualizou suas projeções para o resultado do setor externo
em 2016. Segundo a autoridade monetária, as transações correntes terão déficit de
US$ 25 bilhões, menor do que o esperado antes. Para a balança comercial a nova
expectativa é de superávit de US$ 40 bilhões e, para o IDP, o BC manteve a previsão
de ingresso de US$ 60 bilhões este ano.
Greybull Capital assina acordo para comprar negócio da Tata Steel na
Inglaterra
11/04/2016 - Fonte: DCI
LONDRES - A empresa de investimentos britânica Greybull Capital disse nesta
segunda-feira que vai comprar a divisão Long Products Europe da Tata Steel, sediada
em Scunthorpe, no norte da Inglaterra, em acordo que inclui 400 milhões de libras em
investimento e pacote de financiamento.
O governo britânico tem estado sob pressão para ajudar um processo de venda depois
de a Tata, uma das maiores siderúrgicas do mundo, afirmar em 30 de março que
venderia o negócio britânico, colocando 15 mil postos de trabalho em risco.
Agora, a esperança do governo é de que a Tata também encontre um comprador para
outros ativos britânicos, incluindo a maior fábrica, em Port Talbot, no País de Gales.
Exportações do Paraná cresceram 12% no trimestre
11/04/2016 - Fonte: Agência de Notícias Governo do Estado do Paraná

As exportações do Paraná cresceram 12% no primeiro trimestre em relação ao mesmo
período do ano passado. Impulsionadas pelo câmbio favorável, as receitas de vendas
externas somaram US$ 3,34 bilhões, contra US$ 3 bilhões nos primeiros três meses
de 2015, de acordo com dados de Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Os embarques de soja em grão,
carnes e automóveis puxaram o resultado.
As importações, por outro lado, sentiram o peso do dólar desfavorável e tiveram queda
de 24,3%. Foram US$ 2,43 bilhões no primeiro trimestre, contra US$ 3,2 bilhões de
janeiro a março do ano passado.
Com o resultado, o Paraná fechou o primeiro trimestre com um superávit comercial de
US$ 928,8 milhões. O Estado respondeu, sozinho, por 11% do saldo comercial
brasileiro no trimestre, de US$ 8,4 bilhões.
O desempenho do Paraná nas exportações foi melhor do que o do Brasil, que, mesmo
com o câmbio favorável, registrou queda nos embarques. No primeiro trimestre, o
Brasil registrou uma retração de 5% nas exportações, para US$ 40,6 bilhões.

“O Paraná está aproveitando melhor a válvula de escape proporcionada para o câmbio
para crescer nas vendas externas, o que deve ter um reflexo positivo no desempenho
da economia paranaense em 2016”, afirma Julio Suzuki Júnior, diretor-presidente do
Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social).
Um dado relevante, de acordo com ele, é que as exportações paranaenses estão
crescendo não apenas no complexo soja, tradicionalmente exportador, mas também
na indústria, que perdeu espaço no mercado externo nos últimos anos.
INDUSTRIALIZADOS – No primeiro trimestre, as vendas externas de produtos
manufaturados foram puxadas pelos automóveis, cujos embarques totalizaram US$
99 milhões, 166% mais do que no mesmo período do ano passado.
Parte desse desempenho se deve à melhora nas relações comerciais com a Argentina,
com a mudança de governo no País. As exportações de veículos de carga, por sua vez,
cresceram 143,6%, para US$ 33,7 milhões.
Para Suzuki Júnior, a tendência é de melhora do quadro de exportações da indústria,
principalmente com o início das exportações de celulose pela nova fábrica da Klabin
em Ortigueira, nos Campos Gerais. “O setor de papel e celulose deve ser um dos
destaques nas exportações em 2016”, afirma.
SOJA - No agronegócio, a soja puxou os embarques paranaenses. As exportações do
grão – que respondem por 24% das vendas externas do Estado - aumentaram
106,2%. Passaram de US$ 393,1 milhões no primeiro trimestre do ano passado para
US$ 810,5 milhões no mesmo período de 2016.
As vendas de carne bovina in natura, por sua vez, cresceram 265%, de US$ 7,1
milhões para US$ 25,9 milhões, embaladas pelo fim de embargos e queda de barreiras
sanitárias ao produto paranaense nos últimos meses.
As vendas de carne suína in natura avançaram de US$ 22,3 milhões para US$ 33,2
milhões, alta de 48,4%. A receita de carne de frango in natura - segundo colocado na
pauta de exportações do Estado – teve queda pequena, 3,6%, para US$ 449,8
milhões.
As exportações de cereais, principalmente milho, também tiveram resultado positivo,
com alta de 51,4% na mesma base de comparação – de US$ 145,8 milhões para US$
220,8 milhões.
De acordo com Suzuki Júnior, a tendência geral nas exportações é de crescimento em
2016. “Depois de dois anos de retração, as exportações devem fechar com crescimento
em 2016 e ajudarem o Paraná a ter um saldo positivo na balança comercial”, afirma.
COMPRAS EXTERNAS - As importações, porém, seguem em tendência de queda,
influenciada pelo dólar alto e pela redução da atividade econômica.
No primeiro trimestre, a maior retração, de 60%, foi registrada nas importações de
óleo bruto de petróleo, de US$ 212,1 milhões, para US$ 84,7 milhões. As compras de
automóveis de outros países tiveram resultado semelhante, com queda de 59%, de
US$ 148,3 milhões para US$ 59,9 milhões.
O destaque de crescimento ficou para as importações de máquinas e aparelhos para
fabricação de pasta celulósica e papel. As importações passaram de US$ 11,4 milhões
para US$ 81,4 milhões – alta de 616% - impulsionadas pelo projeto da Klabin em
Ortigueira.
Ainda assim as importações paranaenses caíram menos do que a média brasileira. As

importações do País recuaram 33,4% no primeiro trimestre, para US$ 32,2 bilhões.
Sem crédito, médias empresas lutam para sobreviver
11/04/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo
A crise chegou para todos, mas um grupo de empresas que ganhou escala nos últimos
anos, porém ainda não estão com gestão totalmente profissionalizada, mostra-se mais
vulnerável neste momento de vendas em baixa e aperto do crédito.
Consideradas até pouco tempo atrás a “mola propulsora” do crescimento econômico,
as médias empresas – indústrias, varejistas e prestadoras de serviços que geralmente
têm controle familiar e faturam de R$ 20 milhões e R$ 500 milhões por ano – agora
se veem ameaçadas pela turbulência econômica que não parece ter data para
terminar.
“Se as médias começarem a quebrar, como já está acontecendo, virá a tragédia do
desemprego para o Brasil”, diz Marcelo Gomes, sócio-diretor da consultoria Alvarez &
Marsal, especialista em recuperação de negócios em crise. Segundo levantamento feito
em 2015 pela área corporativa do HSBC, há 7,7 mil negócios do gênero no País, que
respondem por 13,7% do total nacional de empregos.
Grandes bancos hoje oferecem a negócios que faturam centenas de milhões de reais
as mesmas condições de microempresários – Itaú, Bradesco e Santander trabalham,
por exemplo, com a categoria PME (que junta micro, pequenas e médias empresas
sob um só “teto”).
Os balanços desses bancos refletem a gravidade da situação atual dos pequenos e
médios negócios. No Itaú, a inadimplência das PMEs é 277% maior do que a das
grandes companhias; no Bradesco, a diferença é de 1.000% e os calotes chegam a
superar os das pessoas físicas.

No Santander, diz o diretor de empresas e instituições Ede Viani, são consideradas
empresas médias as com receita entre R$ 20 milhões e R$ 200 milhões. Ele explica
que esses negócios são atendidos em espaços específicos, e não nas agências.
No que se refere aos juros, contudo, fontes dizem que não há distinção entre pequenas
e médias. “O custo (de financiamento) está maior, até mesmo para as empresas
grandes”, frisa Viani.
As taxas de juros para refinanciar empresas médias hoje encostam em 20% ao ano.
É o que ocorreu com o empresário Vanoil Pereira, dono da empresa de calçados
Passarela.
Depois de investir para ampliar o e-commerce da marca, ele se viu sem caixa para
enfrentar o período de vendas magras. Resultado: está em fase de renegociação com
cinco instituições. Em um dos alongamentos, o juro anual ficou em 17%.
Saída. O que Pereira e outros empresários em dificuldades tentam fazer é garantir
que a renegociação de seus débitos seja feita por via extrajudicial. “As empresas
querem evitar a todo custo a recuperação judicial”, diz Gomes, da Alvarez & Marsal.
Fontes dizem que essa saída hoje é vista como uma “sentença de morte” pelos
credores.
Apesar disso, nos últimos meses, varejistas como Barred’s (roupas femininas), BMart
(brinquedos) e GEP (dona da Luigi Bertolli, da Cori e da representação da Gap no
Brasil) tiveram de pedir recuperação judicial, que garante um período de seis meses
para negociar com credores.
“As empresas sempre acham que vão sobreviver à crise e só buscam ajuda quando a
situação está insustentável”, diz a advogada Juliana Bumachar, sócia do Bumachar
Advogados Associados. Segundo a especialista, as médias só buscam ajuda quando a
recuperação judicial já é praticamente inevitável.
É o caso da catarinense Indigo Jeans, que fatura R$ 70 milhões e sofre com o alto
endividamento. A têxtil mudou a gestão e contratou Luis Paiva, da Corporate
Consulting, para fazer reestruturação financeira e operacional. A nova direção chegou
em janeiro, mas, segundo apurou o Estado, a avaliação é que as chances de sucesso
seriam maiores se a troca de gestão tivesse sido feita seis meses antes.
Com 500 funcionários, a têxtil, que tem marca própria e é fornecedora da Renner,
tenta reativar as exportações para aproveitar o dólar alto. Como muitas empresas do
mesmo porte, ela tem só uma saída: correr contra o relógio.
Incerteza política preocupa empresas de gestão familiar
As empresas com administração familiar estão preocupadas com o futuro. Uma
pesquisa feita pela KPMG mostra que 58% dos empresários estão preocupados com
as incertezas políticas e 48% com a perda de rentabilidade.
Foram ouvidos 201 empresários de 16 Estados. O mesmo caminho aponta uma
pesquisa feita com empresas familiares pela consultoria PwC entre 2012 e 2015. Há
quatro anos, 62% olhavam com preocupação a economia do País, índice que subiu
para 71% na pesquisa mais recente.
Em 2012, 70% sentiam que a empresa era saudável o suficiente para passar por
turbulência sem cortar empregos; agora, esse porcentual caiu para 49%.
“O cenário desses negócios, agora, é um só: preservar o caixa. Nesse momento de
dificuldades, não há nada a fazer. É preciso cortar custos”, diz o sócio da PwC, Carlos
Mendonça.

A vantagem da aversão ao risco

A opção por uma estratégia conservadora dá fôlego, agora, à operação da indústria
de alimentos Cepêra, que fatura cerca de R$ 200 milhões ao ano. Segundo Décio Costa
Filho, diretor e herdeiro da companhia, a opção foi sempre dar passos pequenos para
evitar grandes tombos. “Poderíamos ter crescido mais, tomando mais risco. Mas
também poderíamos nem estar falando agora”, diz o empresário.
O negócio, fundado na capital paulista, mas hoje com produção baseada em Monte
Alegre (SP), tinha planos de pôr o pé no acelerador em 2015, mas, diante da realidade
muito pior do que a prevista neste ano, colocou alguns dos projetos na gaveta, como
a abertura de um terceiro turno de produção.
“Pelo menos não conseguimos demitir ninguém”, diz. A empresa, que tem 400
funcionários, não está imune à crise. Embora o negócio de condimentos siga saudável,
a venda de produtos importados, como alcaparras e azeitonas, caiu 20%.
'Agora voltei a dormir'
As últimas semanas do empresário Vanoil Pereira, dono da Passarela – rede de
calçados com 40 unidades no interior de São Paulo e forte presença no e-commerce –
foram tensas. Ele diz que só voltou a dormir quando conseguiu concluir a negociação
das dívidas de curto prazo com três dos cinco bancos que são credores da companhia.
Apesar dos juros mais altos do que os praticados há alguns anos atrás, Vanoil diz que
ganhar tempo, em tempos de crise, é importante. Agora, boa parte dos débitos que
venceriam em 2016 foram alongados em cinco anos. A Passarela, que chegou a atingir
R$ 500 milhões de faturamento em seu auge, viu suas vendas caírem 10% no ano
passado.

Neste ano, após janeiro e fevereiro mais razoáveis – em que a retração nas vendas
ficou abaixo de 10% –, março trouxe um desastre: com a indefinição política, diz ele,
a queda do movimento no site da Passarela superou a marca de 20%.
Há mais de um ano, Vanoil vem tentando achar um sócio para a Passarela. Apesar de
ter um contrato fechado com o Bradesco BBI, a crise adiou os planos indefinidamente.

