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CRESCE O DESEMPREGO ENTRE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS



MERCEDES-BENZ E SINDICATO DISCUTEM EXCEDENTE DE 2.000 EMPREGADOS



FCA CELEBRA 1º ANO DE OPERAÇÕES DE FÁBRICA DA JEEP



COM APOSTA NO FUTURO, MERCEDES-BENZ COMEMORA 60 ANOS NO BRASIL



WABCO FIRMA ACORDO DE LONGO PRAZO PARA FORNECER À CUMMINS



EXPORTAÇÃO AMENIZA QUEDA NAS AUTOPEÇAS



ASSEMBLEIA ELEGE NOVO CONSELHO DA MARCOPOLO



VOLARE INVESTE R$ 130 MILHÕES EM SÃO MATEUS



TODAS AS MONTADORAS ADEREM À ETIQUETAGEM VEICULAR EM SEU 8º CICLO



PIRELLI ANUNCIA INVESTIMENTO DE US$ 200 MILHÕES NO MÉXICO



SOLDA SEM CALOR UNE METAIS A TEMPERATURA AMBIENTE



DANFOSS APRESENTA NOVAS SOLUÇÕES NA FEIMEC



GERDAU FALA A TEMER DAS DIFICULDADES DE DEMANDA E EXPORTAÇÃO



FECOMERCIOSP PREVÊ QUEDA REAL DE 1% NO COMÉRCIO ELETRÔNICO EM MAIO



BRASIL REGISTRA 165 MIL NOVAS EMPRESAS EM FEVEREIRO, DIZ SERASA



'CONCORDO EM TUDO' COM PROGRAMA DO PMDB, DIZ PRESIDENTE DA MERCEDESBENZ NO PAÍS



VALE PREVÊ PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO EM 2016 PRÓXIMA A 340 MI DE
TONELADAS



ENTREGA DE DECLARAÇÃO DO IR TERMINA NESTA SEXTA. VEJA DICAS DE ÚLTIMA
HORA



ACORDO COMERCIAL ENTRE MERCOSUL E UE VAI AVANÇAR, DIZ MINISTRA
ARGENTINA



COM POUCOS RECURSOS, PAÍSES DEVERIAM FOCAR EM INOVAÇÃO, DIZ FMI



EDITORIAL: DESILUSÃO OU FÉ NA DEMOCRACIA?



ASSEMBLEIA APROVA REAJUSTE DE 11,08% PARA SALÁRIO MÍNIMO DO PARANÁ



COM ENTRAVES ESTRUTURAIS, BRASIL AINDA ENGATINHA NA INDÚSTRIA DO
FUTURO



FMI: CALOTES DE EMPRESAS NO BRASIL PODEM ATINGIR EM 2016 MAIOR NÍVEL
DESDE

2008



ALEMANHA VAI SUBSIDIAR COMPRA DE CARROS ELÉTRICOS



LUCRO DO SANTANDER CRESCE 1,67% E ATINGE R$ 1,66 BI NO 1º TRIMESTRE



COM ORÇAMENTO REDUZIDO, TRT AMEAÇA FECHAR AS PORTAS EM OUTUBRO



GOOGLE, UBER E FORD SE UNEM PARA IMPULSIONAR CARROS SEM MOTORISTA



CARROS CHINESES PROMETEM TOMAR O MUNDO, MAS TÊM UM TABU PARA SUPERAR



OPERAÇÃO DA RECEITA FISCALIZA EMPRESAS QUE NÃO EMITEM NOTA COM CPF



CURITIBA ESTÁ ENTRE AS QUATRO CAPITAIS COM O COMBUSTÍVEL MAIS BARATO DO
BRASIL



BRASIL É O 4º PAÍS DO MUNDO EM CRESCIMENTO DE ENERGIA EÓLICA



COM MENOR DEMANDA POR CRÉDITO, BANCOS AUMENTAM TAXAS PARA GERAR
RECEITA



MERCADO DE TRABALHO MELHOROU MESMO COM SINAIS DE DESACELERAÇÃO
ECONÔMICA DIZ

FED



DÉFICIT COMERCIAL EM SP CAI PARA US$ 75,310 MILHÕES NO 1º TRI, DIZ FIESP



PRINCIPAIS RISCOS PARA O BRASIL VÊM DE CENÁRIO POLÍTICO TURBULENTO, DIZ
FMI



TAXA DE INADIMPLÊNCIA DE PESSOAS JURÍDICAS CRESCE 11,08% EM MARÇO, DIZ
SPC



GOVERNO APROVA ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DA CSN COM INVESTIMENTO DE R$
2,5 BI



PORTO DE PARANAGUÁ BATE RECORDE DE MOVIMENTAÇÃO TOTAL DE CARGAS



CONSELHO DE FUNDOS DE PEQUENA EMPRESA EXAMINARÁ OPERAÇÕES DE CRÉDITO
EDUCATIVO



VOLARE CINCO ESTREIA CHASSI FEITO DENTRO DE CASA



GEELY ENCERRA TEMPORARIAMENTE OPERAÇÃO NO BRASIL



FRAUDE NOS MOTORES MITSUBISHI JÁ DURA MAIS DE 25 ANOS



DE VOLTA AO LUCRO NA AL, FCA TEM SALTO EM SEUS RESULTADOS FINANCEIROS



MWM MOTORES ELEVA EXPORTAÇÕES PARA O LESTE EUROPEU



BRASIL INSISTE E ARGENTINA RESISTE AO LIVRE COMÉRCIO



ANGLO AMERICAN VENDE NEGÓCIOS NO BRASIL PARA EMPRESA CHINESA



LUCRO DA VALE SUPERA EXPECTATIVA COM ALTA DO MINÉRIO E VALORIZAÇÃO DO
REAL



VALE PRETENDE RETOMAR PROJETO BILIONÁRIO NA ARGENTINA



LIGADA À INTERNET, NOVA INDÚSTRIA BRASILEIRA VIRA PRESTADORA DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO



EXPORTAÇÕES REAGEM NOS SETORES DE MÁQUINAS E DE ALTA TECNOLOGIA



EXPORTAÇÃO E ARTIGO DE 1ª NECESSIDADE SUSTENTAM INDÚSTRIA



QUESTÕES SOBRE TRIBUTOS VÃO ALÉM DE 'SUBIR OU NÃO', DIZEM ECONOMISTAS



ENTREVISTA: LIBERDADE PARA NEGOCIAÇÃO NÃO É RETROCESSO TRABALHISTA,
DIZ
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Informativo de Washington (edição janeiro de 2016)
29/04/2016 - Fonte: CNI
A publicação mensal tem o objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os
últimos acontecimentos e a agenda em destaque do governo dos Estados Unidos.
Destaques desta edição:
 Brasil e Estados Unidos realizam III reunião do Diálogo ATEC ;
 USTR publica Agenda Comercial do Presidente dos EUA – 2016;
 Embaixadora Susan Rice comenta em discurso as manifestações que ocorrem
no Brasil;
 EUA reportam avanços na agenda comercial e de investimentos com Cuba;
 Agenda da EPA focará em iniciativas de combate à mudança do clima em 2016;
 Ratificação da TPP poderá ocorrer após período eleitoral;
 Miscellaneous Tariff Bill deve retornará em breve à pauta do Congresso;



NHWA notifica novas exceções ao "Buy America" para compra de maquinário
importado.

Cresce o desemprego entre micro e pequenas empresas
29/04/2016 - Fonte: R7

As micro e pequenas empresas tiveram, no mês de março, um saldo negativo de geração de
empregos de 46,9 mil. Isso representa uma redução de 213,4% em relação ao mesmo
período do ano passado, quando o saldo de empregos foi positivo de 41,3 mil.

As informações constam no estudo mensal que o Sebrae elabora com base nos dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, destaca que um dos fatores que podem
prejudicar a geração de empregos entre os pequenos negócios é a demora na votação pelo
Congresso Nacional de projetos que beneficiam as micro e pequenas empresas.
“Desde dezembro do ano passado, o projeto Crescer Sem Medo, que revisa os tetos e tabelas
do Simples Nacional,está parado no Senado. O Brasil precisa melhorar o ambiente de
negócios para gerar empregos. A paralisação do Congresso impacta diretamente o setor que
sempre foi o principal gerador de empregos no país”, afirma.
Além da falta de votações de projetos que interessem aos peque
nos negócios, Afif também destacou a falta de crédito como um dos fatores que têm
influenciado os resultados negativos de geração de postos de trabalho entre as micro e
pequenas empresas.
“Os bancos diminuíram o crédito oferecido aos pequenos. Em momentos como o que estamos
passando, as micro e pequenas empresas precisam de dinheiro para não fechar as portas”,
diz.
SETORES
Em março, apenas as micro e pequenas empresas dos setores Serviços e Agropecuária
tiveram um saldo positivo de, respectivamente, 1,7 mil e 6,1 mil empregos.
Destaque para o Comércio, setor que mais concentra pequenos negócios, que apresentou um
saldo negativo de empregos superior ao das empresas de médio e grande porte.
Enquanto os pequenos negócios encerraram 30,8 mil vagas, as empresas de maior porte
fecharam 11,2 mil.
Mercedes-Benz e sindicato discutem excedente de 2.000 empregados
29/04/2016 - Fonte: Bem Paraná
A Mercedes-Benz e o Sindicato dos Metalúrgicos estão negociando alternativas para
gerenciar o excedente de 2.000 pessoas que a empresa tem no Brasil. Segundo o
presidente da montadora para a América Latina, Philipp Schiemer, as medidas
atualmente em vigor, o PPE (Programa de Proteção ao Emprego) e suspensão
temporária do contrato de trabalho (lay-off), devem ser revistas.
"O PPE é um bom programa, mas hoje parece impossível a renovação. Estamos
discutindo com o sindicato formas de gerenciarmos esse excedente", disse Schiemer.
"Cada empresa é uma situação, mas durante um ano, o PPE perde a utilidade." O
acordo de PPE assinado pela Mercedes para a fábrica de São Bernardo Campo, no ABC,
termina agora em maio e os funcionários têm estabilidade de emprego até o mês de
agosto. A partir do mês que vem, a unidade volta a operar sem redução de jornada.
Para o executivo, a volta do mercado poderá sustentar a produção e os empregos nas
unidades que a montadora mantém no País. "A Mercedes-Benz quer que a crise política
se resolva o mais rápido possível. Nos últimos meses, trabalhávamos com a
previsibilidade de uma semana. Isso não é possível. Como vai ser o próximo governo?

Espero que melhor. Que tenha um projeto para o Brasil para retomarmos a confiança",
disse Schiemer. As vendas de caminhões caíram 30% no primeiro trimestre deste ano.
E uma da razões para o declínio acentuado foi a falta de linhas de financiamentos com
taxas subsidiadas, como o Finame PSI do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social). Segundo Schiemer, a Mercedes tem oferecido outras
modalidades para se vender o caminhão.
"Hoje, o Finame representa 50% de nossas vendas. Mas, já chegou a representar mais
de 80%. Temos que implementar outras formas de financiamento para não perdemos
vendas. Uma delas é o consórcio."
FCA celebra 1º ano de operações de fábrica da Jeep
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business

Há exatamente um ano, em 28 de abril de 2015, a FCA – Fiat Chrysler Automobiles –
abria as portas do Polo Automotivo Jeep, em Goiana, município da Zona da Mata de
Pernambuco.
Resultado de um investimento total de R$ 7 bilhões, a unidade é considerada a mais
moderna e eficiente fábrica do grupo em todo o mundo e é a responsável pela
produção dos modelos Jeep Renegade e Fiat Toro, sendo este último lançado há pouco
mais de um mês. Entre os dois modelos já foram produzidas 84 mil unidades entre
fevereiro do ano passado até a primeira quinzena deste mês, sendo mais de 60 mil só
do Renegade.
A planta agora segue para a fase final de implantação da primeira pista do campo de
provas que fica próximo ao complexo industrial e que servirá de palco para testes dos
novos veículos FCA, além de contribuir com a rapidez e a precisão de seus
desenvolvimentos.
A fábrica de 260 mil metros quadrados de área construída celebra ainda o alto índice
de nacionalização de seus produtos que chega a 80%, sendo 40% proveniente das
empresas que compõem o Parque Nacional de Fornecedores no mesmo perímetro do
complexo industrial e tão extenso quanto ele, com 270 mil metros quadrados de área
construída (leia aqui).
“Desde sua concepção, o Polo Automotivo Jeep é uma referência para a indústria
automotiva e é parte fundamental da estratégica global da FCA”, afirma o presidente
da FCA para a América Latina, Stefan Ketter. “Desenvolvemos pessoas e processos
em tempo recorde, concebemos produtos que mudaram o mercado e conquistamos os
melhores níveis de produtividade, eficiência e qualidade”, complementa.
Com capacidade para produzir 250 mil veículos por ano, já está funcionando em dois
turnos, a um ritmo de produção de 45 veículos por hora ou 450 a 480 unidades por
dia, sendo, em média, 50% de Jeep Renegade e 50% de Fiat Toro. A fábrica também
já se prepara para montar seu terceiro produto, um utilitário esportivo da Jeep,
superior ao Renegade denominado Compass que substituirá tanto o modelo atual da
marca de mesmo nome quanto o Patriot.
Além de sua importância estratégica para a concepção de produtos FCA para o
mercado brasileiro, o Polo Automotivo Jeep se destaca pela gestão de pessoas ao

desenvolver um programa modelo de formação de jovens líderes, que vão assumindo
postos de comando na fábrica.
Os gestores, cuja idade média é de 28 anos, foram capacitados dentro da própria
planta. Seu processo de formação faz parte do plano de sucessão idealizado e
implementado para o Polo Automotivo Jeep. Eles assumiram funções estratégicas - de
gerentes de unidades produtivas, supervisores de áreas a líderes de equipes - em
menos da metade do tempo registrado tradicionalmente pelo Grupo FCA.
Leia aqui a publicação especial de Automotive Business sobre o Polo Automotivo
Jeep do Grupo FCA.
Com aposta no futuro, Mercedes-Benz comemora 60 anos no Brasil
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business

O desanimado ritmo dos negócios no mercado automotivo brasileiro não impediu
a Mercedes-Benz de comemorar seu aniversário de 60 anos no País. Na quinta-feira,
28, a empresa iniciou os eventos que marcam a data na fábrica de São Bernardo do
Campo (SP), onde são feitos caminhões e ônibus.
Além da diretoria da montadora no Brasil, participaram da comemoração Wolfgang
Bernhard, membro do conselho de administração da Daimler responsável pela divisão
de caminhões e ônibus, e Stefan Buchner, presidente da Mercedes-Benz Caminhões.
“Vai demorar pelo menos entre 3 e 4 anos para voltarmos ao patamar recorde
registrado em 2011. Mas estamos pensando no longo prazo, por isso mantemos os
nossos investimentos no País”, declarou Bernhard. A empresa aplica R$ 730 milhões
na operação nacional de veículos comerciais até 2018.
O aporte integra o pacote de R$ 1,3 bilhão que também atendeu a construção da
fábrica de automóveis Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP), inaugurada no último
mês de março (leia aqui).
Depois deste aporte, no entanto, não há previsão de que novo pacote seja definido
tão cedo. "Não estamos discutindo nada por enquanto, mas temos de lembrar que,
neste momento, muitas empresas estão revendo os investimentos e nós mantemos
os nossos", diz Bernhard.
“Depois de anos fortes, o Brasil enfrenta tempos difíceis. Esta não é a primeira crise
que passamos aqui e pode ser também uma oportunidade, já que a situação nos força
a enfrentar nossas fraquezas e buscar competitividade”, declara. Apesar do tom
ameno, o executivo segue a mesma linha defendida por Philipp Schiemer, presidente
da companhia no Brasil, ao atribuir ao governo completa responsabilidade pela crise
atual.
A empresa usufruiu de juros subsidiados pelo BNDES no financiamento de veículos
comerciais para alcançar os picos de vendas de caminhões e ônibus nos últimos anos.
Depois que o período de incentivos generosos para a indústria ficou para trás, a
companhia se posiciona claramente a favor de uma troca de gestão no País. “O Brasil
precisa de um governo verdadeiramente respeitado pela população e pelas empresas.

Só com solução para a crise política nós resolveremos a crise econômica”, defende
Wolfgang.
Para Schiemer, a dificuldade que o País enfrenta foi forjada internamente com má
administração e política econômica equivocada. “É uma crise desnecessária enquanto
o resto do mundo cresce”, reforça. “Nos últimos meses a previsibilidade do mercado
nacional tem sido de uma semana.”
Segundo o executivo, além de ter freado os negócios da montadora, a situação tem
consequências severas para os parceiros da empresa na cadeia de suprimentos e na
área de distribuição. “De qualquer forma, acreditamos no potencial para sair dessa
crise e estamos trabalhando para isso”, aponta.
LONGA TRAJETÓRIA
Ao mesmo tempo em que alerta para a situação difícil no curto prazo, a MercedesBenz mostra orgulho da longa história no Brasil e aposta no futuro. “Fizemos parte do
desenvolvimento econômico do País”, diz Schiemer.
Ele lembra que, em 1956, a companhia começou a fazer os primeiros veículos
nacionais a diesel como um dos grandes marcos deste processo. “No Brasil, quatro em
cada 10 caminhões em circulação são Mercedes-Benz. No segmento de ônibus
lideramos as vendas desde que chegamos”, destaca.
Para contrastar com as inovações do passado, a empresa aproveita seu aniversário de
60 anos e mostra pela primeira vez no Brasil o Future Truck 2025, conceito de
caminhão autônomo que antecipa a ambição da empresa de produzir em série veículos
de grande porte com a tecnologia já na próxima década. Stefan Buchner adiantou, no
entanto, que para a novidade chegar ao País seria necessário grande avanço e
modernização das estradas e rodovias. Schiemer ameniza e garante: “Mesmo que
demore um pouco mais, a tecnologia vai chegar ao mercado nacional.”
Hoje a linha de produtos vendida localmente já incorpora tecnologias importantes de
assistência à direção, principalmente no Actros, modelo mais pesado e tecnológico da
gama.
A estrutura local da empresa soma duas fábricas de veículos comerciais: em São
Bernardo do Campo (SP), onde também são produzidos eixos, motores e
transmissões, e em Juiz de Fora (MG), que concentra a operação de soldagem e
pintura das cabines de caminhões. Há ainda a recém-inaugurada planta de automóveis
em Iracemápolis (SP).
Wabco firma acordo de longo prazo para fornecer à Cummins
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business
A Wabco assinou um contrato de longo prazo com a Cummins para fornecer
globalmente compressores de ar de alta performance para motores de veículos
comerciais leves e pesados. Em comunicado divulgado na quinta-feira, 28, a empresa
informa que o acordo amplia a parceria que as duas empresas mantêm em uma joint
venture existente nos Estados Unidos desde 1998.
Com este acordo, a Wabco torna-se o fornecedor exclusivo da Cummins na América
do Norte a partir da fábrica de compressores de ar localizada em Charleston, na
Carolina do Sul, Estados Unidos.
A previsão é de que a parceria também amplie o volume e a variedade de tecnologias
para compressores de ar às unidades da Cummins na América do Sul, Europa e Índia
com a expectativa de incremento dessa atuação também na Ásia.
“Fazendo uso dos recursos de engenharia da Wabco nas Américas e na Europa, a

Cummins também aumenta seu acesso às atuais e futuras tecnologias de
gerenciamento de ar da nossa empresa”, declarou em nota o presidente da Wabco
Américas, Jon Morrison.
“Este contrato reafirma o grau de sucesso da engenharia diferenciada da Wabco, seu
suporte técnico e de fabricação conectado com os negócios que a Cummins precisa
globalmente”, acrescentou.
Exportação ameniza queda nas autopeças
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business

As vendas do setor de autopeças no primeiro bimestre registraram queda de 12,3%
ante o mesmo período de 2015. Os negócios com as montadoras, os intrassetoriais e
aqueles para o segmento da reposição caíram 25,7%, 17,5% e 0,43%,
respectivamente.
As exportações, contudo, cresceram 24,7% em reais e ajudaram a atenuar a retração
do setor. Se o valor for convertido em dólares, porém, a queda é de 15,2%. Os dados
são do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças).
Os resultados foram obtidos pela pesquisa mensal feita com 64 empresas que
representam 32,2% do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil.
No primeiro bimestre, o emprego nacional no setor de autopeças teve retração
acentuada de 16,5%. A capacidade ociosa no período supera os 44% e registrou alta
de 12,4 pontos porcentuais sobre os mesmos meses de 2015.
Assembleia elege novo conselho da Marcopolo
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business

A assembleia geral de acionistas da Marcopolo elegeu os novos integrantes
do conselho de administração da companhia para o período 2016-2018. Além do novo
presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes, o conselho é formado por Oscar de Paula
Bernardes Neto, vice-presidente, e pelos conselheiros Luciano Moisés Bado, Carlos
Alberto Casiraghi, Flavio Cesar Maia Luz, Odair Lucietto (minoritários) e Luiza Damasio
Ribeiro do Rosario (preferencialistas).
O novo conselho terá como objetivos definir os parâmetros de gestão da companhia
para dar continuidade ao investimento em produtividade para alavancar a

competitividade e o crescimento dos negócios, tanto no Brasil como no exterior. Para
isso, a liderança da empresa está focada na elevação dos padrões de segurança e
qualidade a fim de superar o momento que o setor de ônibus vive no Brasil e ampliar
suas atividades e operações nos principais mercados internacionais.
Segundo dados da Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários,
as vendas de ônibus em 2015 registraram queda de 36,6% ante 2014 e no primeiro
trimestre de 2016 acumulam queda de 47,7% em relação ao mesmo período do ano
passado.
Volare investe R$ 130 milhões em São Mateus
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business

A Volare investiu R$ 130 milhões na atualização de sua fábrica de São Mateus (ES)
para produzir o novo miniônibus Cinco (vejaaqui). A unidade tornou-se a mais
moderna do grupo Marcopolo, proprietário da Volare, com a utilização de robôs de
solda e pintura e corte a laser para tubos e chapas. O investimento acabou superando
os R$ 100 milhões estimados pela fabricante antes do lançamento.
Para a montagem do Cinco foi construída uma nova área de 20 mil metros quadrados.
Neste primeiro momento a Volare ainda aproveita parte do setor onde eram montados
os modelos Volare da linha Fly (W9 e DW9), porque nem todos os robôs para a
produção do Cinco foram ativados.
A fábrica de São Mateus emprega 110 colaboradores. Trabalhando em um turno ela
pode montar até 10 unidades diárias do novo modelo. Em dois turnos iria a 20 por dia.
“Pode chegar a 40 com novos investimentos”, afirma o diretor-geral da Volare, Gelson
Zardo, estimando o total necessário para isso em cerca de 10% do que já foi investido
recentemente, algo em torno de R$ 13 milhões.
A utilização de um chassi próprio é destaque no novo veículo. Parte de sua estrutura
é feita em uma linha exclusiva também pela Volare, mas em outro prédio do complexo
de São Mateus. O quadro é fornecido pela Maxion e sua montagem ocorre em um
gabarito monitorado eletronicamente. A sequência de produção do chassi tem oito
postos. Segundo a Volare, isso permite rastreabilidade, maior produtividade e
ergonomia.
A carroceria é fixada sobre o chassi com 16 parafusos por meio de equipamentos
semiautomáticos, com torque controlado e três sequências de aperto. O diferencial da
nova fábrica é o conceito adotado. Os veículos são produzidos em linhas contínuas de
montagem e pintura. Toda a construção da estrutura da carroceria é feita em duas
células de pré-montagem e sete módulos.
Os funcionários utilizam manipuladores pneumáticos dedicados para que haja maior
precisão e ergonomia nas montagens mais difíceis. “Ninguém carrega pesos superiores
a 20 quilos”, diz Zardo.
A nova fábrica utiliza sete AGVs, transportadores computadorizados autônomos com
sensores de presença e aproximação que circulam automaticamente pela fábrica
levando sistemas, componentes para a montagem e também a carroceria e o chassi

para pontos definidos das linhas de produção. A seção de pintura é uma das áreas
mais modernas da fábrica. Com sistemas computadorizados, as cabines garantem
padrão de qualidade de carros de passeio.
Os prédios têm pé direito de 10 metros, ventilação permanente possível pelas técnicas
aplicadas na edificação, telhado e laterais duplos para reduzir o calor e iluminação
natural com placas prismáticas. Luminárias por LEDs com sistema automatizado
reduzem o consumo de energia.
Todas as montadoras aderem à etiquetagem veicular em seu 8º ciclo
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business

Todas as montadoras que operam no Brasil, incluindo as importadoras, aderiram ao
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) que chega ao seu 8º ciclo lançado
na quinta-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), coordenadora do programa.
Com a adesão de 100% das montadoras, 90% dos veículos disponíveis no mercado
brasileiro trarão informações sobre eficiência energética (consumo) e emissão de
gases poluentes. O índice ultrapassa a meta de 81% exigida pelo Inovar-Auto que
determinou em 2013 a adesão ao PBVE como um dos requisitos para a habilitação de
montadoras ao regime automotivo. Pelo Inovar-Auto, 100% dos veículos de
montadoras atuantes no Brasil deverão ter a etiqueta fornecida pelo Inmetro até o fim
de 2017.
“Incorporamos todas as montadoras brasileiras. Até o fim de 2016, devemos atender
926 veículos. A decisão de comprar um automóvel tem a ver com design mas também
com a eficiência energética e o nível de emissão”, disse o presidente do Inmetro, Luís
Fernando Panelli César, durante o lançamento da nova etiqueta em Brasília,
acompanhado pelo ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), Fernando Furlan.
- Veja aqui a listagem completa dos veículos avaliados pelo Programa de Etiquetagem
Veicular.
Nesta nova fase, os veículos trarão também informações de emissões de gases
poluentes (hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio) do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), do Ibama, que se
juntarão às informações de emissões de CO2 (gás de efeito estufa) de origem fóssil
não renovável e que consta no programa desde 2013. A classificação sobre as
emissões de gases poluentes será exibida também por meio de letras, como já
acontece com a avaliação sobre o consumo e a eficiência do veículo em quilômetro por
litro de combustível.
A regra atual atinge 795 modelos e versões e ao longo deste primeiro semestre outros
131 modelos e suas versões serão incluídos, fechando o ano com 926 veículos
enquadrados no programa. Outra novidade é a entrada dos veículos leves movidos a
diesel, que serão etiquetados a partir do próximo 1º de maio, entre picapes, SUVs e
modelos fora-de-estrada.

Também foram incluídas duas novas categorias, picapes e microcompactos. No total,
14 categorias compõem o programa de etiquetagem veicular: microcompacto,
subcompacto, compacto, médio, grande, esportivo, utilitário esportivo compacto,
utilitário esportivo grande, extragrande, comercial leve, minivan, fora-de-estrada
grande, picape e carga derivado de veículo de passageiro.
Segundo o Inmetro, os veículos classificados como os mais eficientes e com as
melhores indicações em sua categoria e também no ranking geral serão contemplados
adicionalmente com o Selo Conpet de Eficiência Energética, concedido pela Petrobras,
que mantém parceira com o Inmetro dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular.
Desde 2008, quando a etiquetagem veicular teve início de forma voluntária, apenas
cinco montadoras haviam aderido ao programa. Naquela época, eram 54 modelos
inscritos. Os veículos avaliados recebem etiqueta com faixas coloridas de ‘A’ (mais
eficiente) até ‘E’ (menos eficiente).
Em um exemplo básico, um carro compacto classificado como “A”, que é um dos
segmentos mais vendidos no Brasil, faz em média 15,1 km com um litro de gasolina
em trecho urbano e 16,9 km na estrada. Um carro da mesma categoria compacta
classificado como ‘E’ faz 8,28 km/l e 10,79 km/l, respectivamente.
Em um percurso diário de 40 km, quem opta por um veículo classe ‘A’ pode ter uma
economia superior a R$ 2.179,00 no período de um ano. Em cinco anos, o valor fica
superior a R$ 10 mil, o que representa de 22% a 30% do valor do próprio veículo.

Pirelli anuncia investimento de US$ 200 milhões no México
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business
A Pirelli anuncia um novo investimento de US$ 200 milhões pelos próximos três anos
para a construção de uma nova fábrica no México que se juntará à unidade produtiva
de pneus para veículos leves localizada na cidade de Silao, no estado de Guanajuato,
no centro-oeste do país.
O anúncio foi feito durante a visita do primeiro ministro italiano, Matteo Renzi, ao
presidente mexicano, Enriqu Pena Nieto, em um encontro que contou com a presença
do presidente executivo da Pirelli na América Latina, Paolo Dal Pino.
O aporte que será introduzido a partir deste ano se somado aos US$ 360 milhões
investidos até agora na planta e com outros US$ 50 milhões já previstos entre 2016 e
2017, a Pirelli terá investido em Silao valor superior a US$ 600 milhões.
A nova planta, cujas operações estão previstas para iniciar em 2017, contará com
tecnologia e processos mais avançados, em particular para a produção de pneus do
segmento premium. A produção será concentrada em produtos de alta performance e
de ultra alta performance para automóveis e SUVs destinada ao mercado local e aos
demais mercados do bloco econômico Nafta.
Com a nova unidade no complexo industrial em Silao, a capacidade de produção da
Pirelli no país aumentará das atuais 5 milhões de unidades por ano para 7,5 milhões
de pneus/ano até o fim de 2018. O número de funcionários subirá dos atuais 1,4 mil
para 1,8 mil.
A nova fábrica ainda dará suporte ao polo produtivo que a Pirelli mantém desde 2002
na Geórgia, Estados Unidos, para sustentar toda a América do Norte.

Solda sem calor une metais a temperatura ambiente
29/04/2016 - Fonte: CIMM
Químicos da Universidade do Estado de Iowa, nos Estados Unidos, criaram um novo
tipo de solda que une componentes metálicos sem a necessidade de calor. A
expectativa da equipe é que sua inovação seja tão importante para a indústria quanto
a solda sem chumbo. A tecnologia é diferente da "cola metálica" lançada por outra
equipe no início deste ano.
A soldagem a frio é possível graças a minúsculas partículas de metal líquido
cuidadosamente encapsuladas para "liberar seus poderes" apenas no momento da
junção dos componentes.
"Nós queríamos ter certeza que os metais líquidos não se transformariam em sólidos.
Então projetamos a superfície das partículas de modo que não há rota para que o
metal líquido se solidifique. Nós as aprisionamos em um estado no qual elas não
gostam de ficar," explica o professor Martin Thuo, coordenador da equipe.
O truque consiste em manter as partículas de metal líquido em uma condição
conhecida como "super-resfriamento", ou sobrefusão, na qual o material é resfriado
abaixo de sua temperatura de fusão sem que ele consiga passar para o estado sólido.
Para isso, as gotículas são injetadas em alta velocidade dentro de um líquido ácido e,
a seguir, expostas ao oxigênio, formando uma camada de oxidação que recobre todas
as partículas. Essa camada é posteriormente polida por abrasão entre as próprias
partículas - agitando-as dentro de um recipiente - para que se torne fina e lisa.
Solda a frio
Cada partícula resultante tem cerca de 10 micrômetros de diâmetro, o que significa
que a "solda a frio" tem a consistência de um pó. Para aplicá-la, basta pressionar os
materiais a serem soldados, o que faz romper a camada superficial das partículas,
deixando o metal líquido se solidificar.
A solda é baseada em um material conhecido como metal de Field, uma liga de
bismuto, índio e estanho. Pelo seu custo elevado e pelas temperaturas que o material
suporta sem que a solda se rompa, a aplicação da soldagem a frio deverá se concentrar
na indústria eletrônica.
Danfoss apresenta novas soluções na Feimec
29/04/2016 - Fonte: CIMM
Líder global no fornecimento de tecnologias que atendem à crescente demanda da
cadeia produtiva de alimentos, eficiência energética, soluções favoráveis ao clima e
infraestrutura moderna, a Danfoss apresenta novos produtos da plataforma Telematics
Solutions durante a Feimec, Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos que
acontece de 3 a 7 de maio, no São Paulo Expo Exhibition. O estande da Danfoss é o
C162.
Telematics
A Telematics Solutions é uma plataforma robusta e acessível “plug-and-perform” que
transmite dados para aumentar a eficiência, estender a vida útil do equipamento e
minimizar o tempo de inatividade das máquinas de forma geral.
Os quatro novos produtos da plataforma (WS103, WS403J, WS503 e WS503BP)
apresentam aplicações avançadas para serviço remoto, gestão de eficiência, gestão
de frotas, antirroubo, segurança do operador e conectividade. As soluções estão
disponíveis tanto para novas máquinas como para retrofits da frota existente.

Motor Orbital
Além do lançamento, a Danfoss destaca na Feimec a ampla linha de motores orbitais
projetados para uma grande gama de aplicações. Conhecidos também como motores
hidráulicos, os motores orbitais são de baixa velocidade e alto torque, geralmente
utilizados para transmissões de potência.
Dotados de alta eficiência, possuem corpo robusto e compacto, com funcionamento
suave em toda faixa de rotação e elevada capacidade de carga radial e axial, ideais
para sistemas hidráulicos de circuito aberto ou fechado.
Automation Drive
Na Feimec, os visitantes do estande da Danfoss também podem conhecer os
conversores de frequência das linhas VLT® e Vacon. Projetado para controlar a
velocidade de motores assíncronos e ímã permanente, em qualquer linha de produção
ou máquina industrial, o VLT® AutomationDrive possibilita ao usuário economizar
energia, aumentar a flexibilidade do sistema e otimizar processos.
Decentralized Drive
O VLT® Decentral Drive FCD 302 é baseado na plataforma VLT® AutomationDrive FC
302. Ele combina os principais recursos em um gabinete único, a fim de criar a melhor
opção para montagem direta na máquina. O projeto único simplifica a instalação,
acionamento, operação e manutenção. Sem necessidade de distribuição de campo,
caixas suspensas ou alimentação CC externa de 24 V.
Midi Drive
Com uma vasta gama de funcionalidades concebidas para tornar a instalação,
utilização e manutenção do conversor de frequência tão simples e fácil quanto possível,
o VLT® Midi Drive FC 280 é indicado para controle preciso e eficiente de motor para
fabricantes de máquinas das indústrias de alimentos e bebidas, manuseio de materiais
e processamento.
O conversor de frequência conta com elevado desempenho de controle, segurança
funcional e comunicação fieldbus flexível. A combinação certa de recursos garante que
o conversor de frequência se adapte às diferentes aplicações, seja para sistemas de
transportadores, misturadores e sistemas de embalagem, ventiladores e
compressores.
Vacon
O Vacon® NXP é uma solução de conversor de frequência CA resfriado a ar para todas
as aplicações que precisem de robustez, desempenho dinâmico, precisão e potência.
Essa série de conversores resfriados a ar pode funcionar com uma faixa de potência
de 0,75 kW a 2000 kW.
O Vacon® NXP é fornecido como um módulo montado em parede ou independente e
oferece controle de motor excepcional para motores de indução e de ímã permanente,
aplicações de inversor sem redutores e soluções paralelas para motores de alta
potência.
OneGearDrive
O VLT® OneGearDrive® é um motor de ímã permanente síncrono trifásico altamente
eficiente acoplado à uma caixa de engrenagens cônicas. Parte do conceito VLT®
FlexConcept, o VLT® OneGearDrive® é uma solução de eficiência energética que
possibilita o aumento de produtividade da planta e redução dos custos com energia.
Válvula pneumática
Por fim, a Danfoss traz na Feimec sua linha completa de Automação Industrial com
especial destaque para as válvulas pneumáticas AV210, válvula de assento angular
operada externamente para uso em aplicações industriais exigentes.

A válvula pode operar em meios com temperaturas e viscosidades muito altas e é
resistente a partículas de sujeira. Por isso, geralmente é chamada de válvula
“solucionadora de problemas”. A válvula está disponível em bronze (RG5/bronze) e
aço inoxidável (AISI316).
Gerdau fala a Temer das dificuldades de demanda e exportação
29/04/2016 - Fonte: EM.com
Em encontro realizado com o vice-presidente da República, Michel Temer, nesta
quinta-feira, 28, o empresário Jorge Gerdau ressaltou o atual quadro de dificuldades
enfrentado pelo setor de siderurgia. A reunião também foi acompanhada pelo
presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil, Benjamin Baptista, e do presidenteExecutivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo.
"Não falamos (sobre o lançamento de um pacote para a área econômica). Falamos
mais do quadro da siderurgia, que é de dificuldades da demanda e exportação", disse
Gerdau na saída do encontro com o vice-presidente.
Segundo Benjamin Batista, na reunião foram apresentadas algumas propostas a
Temer como alternativas para tentar tirar o setor da atual crise.
"São propostas vinculadas à área de financiamento à exportação, à desoneração,
vinculadas ao custo Brasil", ressaltou o dirigente. De acordo com ele, o cenário
econômico deve gerar novas perdas para o setor. "Estamos passando a maior crise
que a gente já teve neste últimos 40, 50 anos. O consumo aparente está caindo dia a
dia. Caiu 17% ano passado e estamos com previsões de nova redução do consumo
aparente.
Várias
de
nossas
plantas
estão
paradas",
se
queixou.
Em relação às exportações, Benjamin ressaltou que a principal preocupação é com o
"fator China" na economia mundial.
"A questão fundamental hoje no mundo é o excesso de capacidade de aço. Esse
excesso está basicamente voltado para a China. Esse é um tema que não preocupa
apenas o governo brasileiro, mas o mundo", disse. "Nossa preocupação neste tema é
o reconhecimento da China como economia de mercado. Assim que a China for de fato
reconhecida como economia de mercado, todo mundo vai ter mais dificuldades de
poder acionar as importações chinesas contra processos de dumping", disse.
FecomercioSP prevê queda real de 1% no comércio eletrônico em maio
29/04/2016 - Fonte: EM.com
O faturamento do comércio eletrônico do Estado de São Paulo deve ter queda real de
1% em maio deste ano ante igual mês do ano passado, estima a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), por
meio de seu Conselho de Comércio Eletrônico.
Para a federação, o resultado segue a tendência observada na última edição da
Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico, realizada em março em parceria com a
E-bit/Buscapé. Os economistas da FecomercioSP afirmam que o comércio eletrônico
também tem sentido os efeitos da inflação elevada, dos juros altos, da escassez de
crédito e do aumento do desemprego.
Segundo a projeção, o varejo físico terá recuo mais acentuado, de 6%, na mesma
comparação. "Em um ano de incertezas, até o tradicional Dia das Mães deve ser
afetado, afinal, a data chega junto com uma série de indicadores econômicos
negativos.

Mesmo assim, o desempenho das vendas online deve superar o do varejo físico e, no
que depender dos consumidores virtuais, as mães não devem ser esquecidas", afirma
Pedro Guasti, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FecomercioSP.
A FecomercioSP diz ainda que o comércio eletrônico deve ganhar espaço no total das
vendas em maio deste ano, na comparação com 2015, devidos aos avanços
tecnológicos e às mudanças de comportamento do consumidor.
Brasil registra 165 mil novas empresas em fevereiro, diz Serasa
29/04/2016 - Fonte: Em.com
Foram criadas 165.028 novas empresas no Brasil em fevereiro, o maior registro para
o mês desde 2010, aponta o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas.
O número é 14,2% superior ao registrado em fevereiro de 2015: 144.501. O primeiro
bimestre do ano acumula 331.641 novas companhias, crescimento de 12,2% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
De acordo com os economistas da Serasa Experian, o aumento de novas empresas é
resultado do maior número de novos microempreendedores individuais, que cresceram
em razão da perda de postos formais no mercado de trabalho. Segundo eles, a
recessão econômica impulsionou trabalhadores desempregados a buscarem, de forma
autônoma, meios alternativos de geração de renda.
O setor de serviços segue como o mais procurado pelos empreendedores, com a
abertura de 104.493 novas empresas em fevereiro, o equivalente a 63,3% do total de
companhias criadas no mês. Em seguida, 46.448 empresas de comércio (28,1% do
total) surgiram no segundo mês do ano e, no setor industrial, foram abertas 13.674
empresas (8,3% do total). Na comparação entre fevereiro e igual mês do ano passado,
todos os setores cresceram: serviços tiveram aumento de 17,4%; comércio, 7,4%; e
indústria, 16,6%.
Por região, a liderança em fevereiro ficou com o Sudeste, com 86.119 novos negócios,
ou 52,2% do total. A região Sul ocupou o segundo lugar, com 17,3% (28.492
empresas), e a região Nordeste ficou em terceiro lugar, com 16,2% de participação e
26.806 novas companhias. O Centro-Oeste registrou a abertura de 15.252 empresas
ou 9,2% de participação, seguido pela região Norte, com 8.359 novos
empreendimentos ou 5,1% do total de negócios inaugurados em fevereiro.
'Concordo em tudo' com programa do PMDB, diz presidente da MercedesBenz no País
29/04/2016 - Fonte: EM.com
O presidente da Mercedes-Benz no Brasil e na América Latina, Phillpp Schiemer,
criticou nesta quinta-feira, 28, a política econômica da presidente Dilma Rousseff e
demonstrou simpatia ao programa "Uma ponte para o futuro", do PMDB. Depois de
afirmar que políticas "inadequadas" causaram uma crise "desnecessária", disse que
"assina em baixo" e "concorda em tudo" com as medidas propostas pelo partido do
vice-presidente Michel Temer para a recuperação da economia.
O programa do PMDB propõe reformas no Orçamento, privatizações e uma maior
abertura comercial. O documento foi feito com a ajuda de economistas e desenvolvido
pela Fundação Ulysses Guimarães, ligada ao partido.
Apesar de ter aprovado o documento, o executivo da Mercedes-Benz evitou dizer se
prefere Dilma ou Temer no governo. "Apenas queremos que a situação da economia
seja resolvida o mais rápido possível", declarou o executivo, após cerimônia de
comemoração dos 60 anos da montadora no País.

Para ele, o fato de o PIB global estar em alta e o do Brasil em queda é um sinal de
que "o problema é caseiro e pode ser resolvido". "E eu espero que seja resolvido
agora", acrescentou. Durante seu discurso no evento, chegou a declarar que o Brasil
necessita de "um governo melhor, uma economia melhor e um projeto para o futuro".
Também disse que é preciso um "governo competente, reformas urgentes e sem perda
de tempo".
A principal crítica de Schiemer ao governo teve como alvo a política monetária. "Esse
aumento rápido e um pouco atrapalhado dos juros poderia ter sido gerenciado de uma
forma melhor", disse, em referência ao início do ciclo de aperto da política monetária
na segunda metade do primeiro mandato de Dilma.
"Todos sabemos que nenhuma economia pode crescer com uma Selic a 14,25%",
acrescentou. "Precisamos de uma inflação sob controle para ter uma tendência de
baixa dos juros e, se a situação política se resolver, vamos caminhar para isso",
afirmou.
O mercado de veículos tem sido um dos mais afetados pela crise econômica,
principalmente em razão do aumento do desemprego, que fez cair a renda e a
confiança do consumidor, e da maior restrição ao crédito, que reduziu a concessão de
financiamento para veículos.
No ano passado, as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus
caíram 26,5% em relação a 2014 e, neste primeiro trimestre, o recuo acumulado é de
28,6% em comparação com igual período de 2015.
Vale prevê produção de minério de ferro em 2016 próxima a 340 mi de
toneladas
29/04/2016 - Fonte: EM.com
A produção de minério de ferro pela Vale neste ano deverá ficar próximo do piso do
guidance, em 340 milhões de toneladas, disse o diretor-executivo de Finanças e de
Relações com Investidores da companhia, Luciano Siani, nesta quinta-feira, 28.
O executivo lembrou que a companhia não está, neste momento, priorizando volumes,
mas a produção que gerará melhores margens à companhia.
Desinvestimentos
O presidente da Vale, Murilo Ferreira, disse que a mineradora está olhando diversas
opções para chegar ao objetivo de reduzir seu endividamento, o que inclui transações
dentro do core business, conforme a companhia já havia anunciado. "Esse é um 'gol'
que iremos entregar, esse é um ponto crítico para nós", comentou.
Entrega de declaração do IR termina nesta sexta. Veja dicas de última hora
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Às 23h59 desta sexta-feira (29) termina o prazo para a declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física de 2015. Mas, mesmo com a proximidade da data, muitas
pessoas ainda não apresentaram os rendimentos. Até a última quinta-feira, a Receita

Federal aponta que 1,437 milhão de pessoas (80,7%) enviaram os dados no Paraná.
Ao todo, são esperadas 1,780 milhão de declarações no estado.
Para quem deixou para a última hora, a primeira dica é respeita o prazo e entregar o
IR mesmo que faltem algumas informações. Quem enviar os dados depois do período
terá de pagar multa de R$ 165,74 ou de 20% sobre o imposto devido.
“O contribuinte deve fazer o máximo possível para reunir todas as informações
necessárias até o prazo da declaração. Se estiver faltando algum documento ou
comprovante, é possível retificar até cinco anos depois do envio”, lembra a consultora
da área tributária da IOB/Sage Brasil Andrea Nicolini.
Aos que optarem pela declaração simplificada, o presidente da Federação Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon), Mario Berti, aconselha o uso dos
programas para tablets ou celulares, que agilizam o processo de entrega.
Mas, caso o contribuinte precise fazer a declaração completa, o dirigente indica o uso
dos velhos computadores de mesa. “Para declarações mais elaboradas, o computador
é uma opção melhor que os tablets e telefones, porque estes aparelhos possuem
dificuldades para armazenar e enviar alguns dados”, alerta. Entre as fontes de renda
que podem apresentar dificuldades de envio pelos aparelhos estão os ganhos de capital
com renda variável e a venda de imóveis.
Juros
Os juros cobrados pelo imposto devido seguem as variações da taxa Selic, que está
em 14,25% ao ano. Por isso, para fugir da taxação, os contribuintes podem pagar o
IR em apenas uma parcela. Caso não seja possível, os valores podem ser parcelados
em até oito cotas.
Outro ponto a ser observado pelos declarantes são os documentos e comprovantes de
prestação de serviços. Ter toda a papelada em mãos ou organizada em pastas torna
o processo mais rápido, principalmente neste ano, quando a Receita passou a exigir
os recibos de atendimentos médicos e de advogados, por exemplo.
Se o contribuinte declarar estas despesas, mas não apresentar os recibos, as chances
de cair na malha fina são maiores. Portanto, ao informar os dados, a pessoa deve
oferecê-los na hora ou quando fizer a retificação.
Contra o relógio
Andrea conta que nos últimos anos a estrutura do sistema de transmissão do IR está
mais bem preparada para receber grandes fluxos de declarações. Para evitar possíveis
quedas, a consultora sugere que sejam feitas preferencialmente pela manhã ou no fim
do dia.
A profissional ressalta ainda que, ao escolher a declaração simplificada ou completa,
os declarantes não poderão mais alterá-la depois de enviada. Como dica para os
contribuintes que estiverem em dúvida sobre qual das opções escolher, Andrea sugere
que a pessoa simule a declaração por meio do fornecimento das fontes de renda, para
avaliar qual é opções mais adequada conforme aponta o sistema.
Acordo comercial entre Mercosul e UE vai avançar, diz ministra argentina
29/04/2016 - Fonte: Bem Paraná
Apesar das dificuldades em implementar um tratado de livre-comércio entre Mercosul
e União Europeia, a ministra de Relações Exteriores da Argentina, Susana Malcorra,
disse estar convencida de que as negociações vão progredir. "Não estou pintando um
panorama rosa, mas estou convencida de que vamos avançar", afirmou em entrevista
coletiva nesta quinta-feira (28) em Buenos Aires.

A chanceler se referia à resistência dos países europeus, principalmente da França,
em abrir o mercado agrícola. Em março, nove países do bloco (Áustria, Grécia, Irlanda,
Polônia, Romênia, Luxemburgo, Lituânia, França e Hungria) enviaram um documento
ao Conselho Europeu (que reúne os líderes dos países-membros do bloco) em que
afirmavam que "qualquer troca de ofertas não deve incluir tarifas de produtos
sensíveis". Os países consideram como produtos sensíveis carnes, vegetais e frutas.
"O assunto, especialmente na França, é muito delicado. Historicamente, [a Europa]
teve um esquema muito forte de subsídios [ao produtor] e uma política que tem como
lógica manter a população estabelecida no campo da melhor forma possível", disse
Malcorra. As mercadorias agrícolas são as mais importantes para o Brasil no acordo,
já que são essas as que o país mais exporta.
Para a ministra argentina, não será possível que todos os setores econômicos de cada
país lucrem com o tratado: "A soma dos mercados é que precisa beneficiar as duas
partes". As negociações entre a UE e o Mercosul tiveram início em 1999. Após uma
troca de oferta malsucedida em 2004, as negociações foram interrompidas por seis
anos.
Desde a retomada das conversas, em 2010, nove rodadas de negociação foram
realizadas com vistas a uma nova troca de ofertas. Países com dificuldades
econômicas, como Brasil, Argentina e Uruguai, veem na iniciativa a chance de
aumentar a demanda por seus produtos no exterior, uma vez que seus mercados
domésticos estão deprimidos. A oferta de cada bloco significa, em tese, o que cada
um tem a oferecer em termos de tarifa zerada numa relação comercial entre eles. É a
principal etapa para que um acordo seja selado.
Com poucos recursos, países deveriam focar em inovação, diz FMI
29/04/2016 - Fonte: Bem Paraná
Com a receita obtida com venda de commodities encolhendo, os países latinoamericanos têm que ajustar suas despesas para se adequar à nova realidade e fazer
crer que suas contas são sustentáveis.
A recomendação é do FMI (Fundo Monetário Internacional) para os países da região,
entre os quais o Brasil. Com a restrição, a saída para tentar buscar alguma faísca de
crescimento poderia ser por meio de investimentos em inovação. Segundo Carlos
Mulas-Granados, do Departamento Fiscal do FMI, estimativas feitas com países
desenvolvidos indicam que com um investimento equivalente a 0,4% do PIB é possível
gerar um crescimento econômico de até 5%.
Ele participou de seminário organizado pelo FMI e pela FGV no Rio. Em tempos de
vacas magras, argumentou, é preciso focalizar esforços no que dá resultado. Além da
inovação, outro catalisador de crescimento são os investimentos em infraestrutura. O
governo não precisa fazer todos os gastos com seus recursos e pode contar com o
apoio privado, sugeriu, sobretudo por meio de parcerias entre empresas e
universidades.
O que não devem fazer, disse o economista, é oferecer benefícios tributários a
multinacionais para se instalarem no país. Outro equívoco comum no mundo
desenvolvido é conceder desonerações tributárias a pequenas empresas inovadoras.
"O critério não deve ser se são pequenas ou não, mas se o que fazem é novo ou não",
afirmou. Isso, segundo diz, é uma política fiscal amigável ao crescimento. O
economista citou outros exemplos que foram bem-sucedidos em ajustar suas contas.
Irlanda e Alemanha revisaram leis trabalhistas e Malásia reduziu custos de capital.
Isso fez com que os países deixassem mais rapidamente as políticas de contração dos
gastos públicos.

Editorial: Desilusão ou fé na democracia?
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Uma pesquisa realizada pelo Ibope entre os dias 14 e 18 captou o sentimento dos
brasileiros em relação à nossa democracia. E os resultados mostram uma população
dividida entre a desilusão e a fé na democracia em meio a esta crise política e
econômica sem precedentes.
É verdade que a confiança nas virtudes que só o regime democrático apresenta
continua robusta. Segundo o Ibope, 40% dos entrevistados disseram que “a
democracia é preferível a qualquer outra forma de governo”. Mas essa convicção
perdeu espaço: no fim de 2014, quando pesquisa idêntica foi realizada, os que
enalteciam o regime democrático desta forma somavam 46%.
O consolo é que essa queda na popularidade da democracia não significou aumento no
apoio a ditaduras. Foram 15% os que afirmaram que “em algumas circunstâncias, um
governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático” – queda em relação
aos 20% que pensavam assim em 2014.
O que realmente cresceu neste ano e meio foi a indiferença: se em 2014 eram 18% os
que consideravam que, “para as pessoas em geral, dá na mesma se um regime é
democrático ou não”, agora são 34% os que pensam assim.
Sem democracia, não teríamos Lava Jato, imprensa livre ou as grandes manifestações
do “fora Dilma”
É interessante contrastar esses resultados com a avaliação sobre a democracia no
Brasil. Ao mesmo tempo em que 40% defendem a democracia como a melhor forma
de governo, apenas 14% estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com sua aplicação
no país – os “pouco satisfeitos” são 34% e os “nada satisfeitos” são 49%. Em outras
palavras: a democracia é a melhor alternativa, mas a democracia sob a qual nós
vivemos não é aquela com que a maioria sonha.
De fato, os tempos são diferentes e as expectativas, outras. Em novembro de 2014,
os brasileiros acabavam de ser bombardeados pela propaganda eleitoral que os
chamara a escolher, pelo voto, seus novos governantes. O sentimento de poder
exercer a cidadania plena refletia-se em maior satisfação com a democracia.
Mas, de lá para cá, o Brasil passou a conhecer melhor suas entranhas. Percebeu o
tamanho da imoralidade da prática política e administrativa vigente; percebeu ter sido
vergonhosamente enganado durante as campanhas; testemunhou prisões às pencas
de políticos graduados e empresários corruptos; tomou conhecimento da existência de
contas bancárias secretas em paraísos fiscais alimentadas por propinas achacadas,
entre outros, por políticos da alta hierarquia, como o presidente da Câmara, Eduardo
Cunha.
Insatisfeito e inconformado, o povo foi à ruas para o “fora Dilma”; inflou com uniforme
de presidiário o ex-presidente Lula; e criou, enfim, o clima político que culminou no
processo de impeachment de Dilma Rousseff, não sem antes horrorizar-se com a
sessão da Câmara que, no dia 17 – em meio à realização da pesquisa do Ibope –,
aprovou a admissibilidade do processo de afastamento da presidente.
E eis a contradição que escapou aos 34% de indiferentes: é exatamente nesse período
que as instituições democráticas mais mostraram sua vitalidade.
Se não estivéssemos numa democracia, o país não teria as investigações, as prisões,
as condenações e o fim da impunidade de muitos poderosos – tudo devidamente

acompanhado por uma imprensa livre e independente; e nem poderia ter ido às ruas
contra o governo, como tem feito há mais de um ano.
A democracia é a única forma de governo que permite que as pessoas possam escolher
o que é melhor para si mesmas, inclusive como querem ser governadas. É na
democracia que podemos ser plenamente adultos e senhores do nosso destino – um
sistema autoritário, que nos diz o tempo todo o que fazer, mantém a sociedade
permanentemente infantilizada.
Sim, o desencanto é natural, mas a democracia exige um longo aprendizado, que
também inclui erros.
Ainda estamos no meio desse processo; não podemos desistir. Precisamos aprender a
votar melhor, mas também que a democracia não se resume ao voto: inclui
participação popular constante, envolvimento na comunidade, ação pelo bem comum.
Que saibamos defender e proteger nossa jovem democracia.
Assembleia aprova reajuste de 11,08% para salário mínimo do Paraná
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta quarta-feira (27) o novo salário
mínimo regional. O reajuste no piso salarial do Paraná para 2016 é de 11,08% e os
valores passam a variar de R$ 1.148,40 a R$ 1.326,60. O valor regional passa a ser
superior ao mínimo nacional em R$ 268,20. Os novos valores começam a valer a partir
do dia 1º de maio.
O novo salário mínimo é utilizado para regulamentar o salário de categorias
profissionais que não têm convenção nem acordo coletivo de trabalho, alcançando
cerca de um milhão e meio de trabalhadores em quatro faixas. Para o primeiro grupo,
formado por trabalhadores empregados nas atividades agropecuárias, florestais e da
pesca, o mínimo regional será de R$ 1.148,40.
Empregados de serviços administrativos, trabalhadores dos serviços, vendedores do
comércio e trabalhadores de reparação e manutenção, formam o segundo grupo, que
tem o novo piso fixado em R$ 1.190,20.
O terceiro grupo é composto por empregados da produção de bens e serviços
industriais, que tiveram o salário reajustado para R$ 1.234,20. No quarto grupo estão
os técnicos de nível médio, com piso mínimo estabelecido em R$ 1.326,60.
Outras mudanças
A nova legislação também define os critérios para o reajuste do piso regional do Paraná
até 2020. Outra alteração proposta é a mudança na data-base, que será antecipada
em um mês entre 2017 e 2020.
Nesse período, o piso salarial do Paraná, será reajustado pelo mesmo percentual
aplicado para o reajuste do salário mínimo nacional – calculado a partir da inflação do
ano anterior e a variação do PIB de dois anos antes.
A partir de 2021, a negociação se dará de forma tripartite entre as Centrais Sindicais
e Federações Patronais, com a participação do governo do estado e acompanhamento
do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Ministério do
Trabalho, Emprego e Previdência Social. O Conselho Estadual do Trabalho (CET) fará

o monitoramento e avaliação da política estadual de valorização do piso salarial do
Paraná.
Com entraves estruturais, Brasil ainda engatinha na indústria do futuro
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

No sul da Alemanha, uma fábrica montada pelo Homag Group produz móveis quase
na velocidade que levamos para pronunciar o nome da cidade em que está instalada,
Schopfloch.
Funcionários levando peças de uma máquina a outra? Praticamente nenhum. Tudo é
digital. Um sistema de esteiras transporta os itens etapa a etapa. Se precisar acelerar
ou frear a produção, um software o fará automaticamente.
INFOGRÁFICO: O longo caminho da Indústria 4.0 no Brasil
Os humanos ficam na parte criativa: criam os desenhos, monitoram o processo e se
lambuzam com as informações fornecidas pelas máquinas. Parece cenário futurista,
mas uma em cada três empresas no mundo está neste caminho. No Brasil, somente
uma em cada dez.
Indústria do futuro
Os números de uma recém-divulgada pesquisa da PricewaterhouseCoopers (PwC) com
2 mil empresários em 26 países revelam a lentidão brasileira para se adaptar à
“indústria do futuro”, em que as operações (do contato com fornecedores à produção
e venda) são digitalizadas e a análise de dados é a espinha dorsal do negócio, por
exemplo.
O nome técnico é “Indústria 4.0” (ou “manufatura avançada”), um termo que virou
quase palavrão ao ser exaustivamente associado a robôs “roubando” empregos de
humanos. Se por um lado a perda de postos de trabalho (sobretudo os de baixa
qualificação) parece inevitável, esta tecnologia torna a produção mais eficiente e
menos agressiva aos recursos naturais.
“Ainda estamos engatinhando no contexto da engenharia digital, da gestão integrada
da cadeia de fornecimento e dos serviços digitais, seja pela ausência de um
direcionamento governamental, seja por um padrão ‘nacional’ de cooperação”, avalia
Sergio Alexandre, sócio da PwC Brasil.
Ainda assim há otimismo. Por aqui, os industriais ouvidos na pesquisa projetam se
enquadrar na tendência mundial em cinco anos, com 72% das fábricas altamente
digitalizadas. Só que com investimentos modestos se comparados à média global.
Enquanto 21% dos empresários brasileiros afirmam que vão investir mais de 6% de
seus recursos em inovação tecnológica, no mundo, a média de industriais é 43%.
O caminho brasileiro é tortuoso. “Tem os entraves que todos conhecem.
Infraestrutura, falta de política de inovação, ambiente macroeconômico desfavorável”,
diz Rafael Calil Trevisan, consultor de inovação do Senai-PR.

Cenário bem diferente da Alemanha, onde o conceito surgiu, em 2011, e se desenvolve
a passos de Usain Bolt.
“A educação também é fundamental. Se não há mão-de-obra especializada para
trabalhar neste contexto, não vai dar certo”, diz Trevisan, para quem a formação
brasileira atual não inspira a inovação. Além disso, só 5% dos egressos de faculdades
brasileiras são engenheiros, a área mais impactada na mudança.
Quem está na corrida, porém, pode crescer mesmo em cenário de crise. “Investir na
Indústria 4.0 é uma solução para se destacar. Cada vez mais os custos com produção,
mão-de-obra e energia pesam na indústria. Se melhorar a eficiência, faz muito mais
consumindo bem menos”, aponta Trevisan.
Caminho longo
Somente uma em cada dez empresas brasileiras investe em operações digitais
(digitalização), parte fundamental da Indústria 4.0
EMPRESAS COM OPERAÇÕES DIGITAIS

INVESTIMENTOS EM OPERAÇÕES DIGITAIS
Média investida em operações digitais no Brasil

ANÁLISE DE DADOS
Porcentagem de empresas que investem na análise de dados (Big Data):

Operações digitais (ou digitalização):
tornar autônomas algumas etapas da produção que antes precisavam da mão humana.
Exemplos: em vez de uma pessoa acelerar ou diminuir o ritmo de uma linha de
produção, um software faz esta análise e dá o comando; em vez de uma pessoa fazer
pedidos a fornecedores, um sistema é que faz.
Big Data:
capacidade de processar e entender a grande quantidade de dados fornecida por
máquinas, sistemas de vendas e de controle
A 4ª Revolução Industrial
A Indústria 4.0 ganhou esse nome por representar uma nova mudança nos sistemas
de produção. Relembre outras revoluções:
Indústria 1.0 (1784)
As máquinas a vapor permitiram o desenvolvimento das primeiras grandes indústrias,
como a têxtil.
Indústria 2.0 (1870)
A energia elétrica levou à produção em massa, baseada em linhas de montagem. A
mão-de-obra humana passou a se especializar em determinadas tarefas.
Indústria 3.0 (1969)
Graças à robótica e informática, robôs e maquinários passaram a substituir parte da
mão-de-obra humana em muitas das tarefas repetitivas. As fábricas se tornaram mais
autônomas.
Indústria 4.0 (2011)
Com o desenvolvimento da inteligência artificial, Internet das Coisas e armazenamento
em nuvem, os softwares e algoritmos ganham força nas fábricas. As máquinas se
tornam mais inteligentes e independentes. O papel dos humanos passa a ser de
monitoria, supervisão, análise e criação.
FMI: Calotes de empresas no Brasil podem atingir em 2016 maior nível desde
2008
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Fundo analisou situação de cinco países e notou que a economia brasileira é
a que tem maior risco de crescimento de defaults, influenciada pela recessão
histórica no país

O período de recessão prolongada no Brasil sugere que a probabilidade de calotes de
empresas deve continuar a aumentar no País em 2016 para níveis não vistos desde
2008, ano marcado pela crise financeira mundial, afirma o Fundo Monetário
Internacional (FMI) em relatório divulgado nesta quarta-feira (27).
No documento, o FMI avalia a situação do endividamento corporativo de cinco países
– Brasil, Colômbia, Peru, México e Chile – e nota que a economia brasileira é a que
tem maior risco de crescimento de defaults, influenciada pela recessão histórica no
país.

Além disso, a queda dos preços das commodities e o alto patamar do dólar também
contribuem negativamente para a piora da situação financeira das empresas
brasileiras.
Na avaliação do diretor para o departamento de Hemisfério Ocidental do FMI,
Alejandro Werner, companhias estatais respondem por cerca de 30% do
endividamento das empresas na América Latina.
No caso do Brasil, ele citou em entrevista a jornalistas hoje, a situação desafiadora da
Petrobras, mas o economista ressaltou ainda que companhias privadas na América do
Sul também vêm apresentando deterioração de indicadores.
Para lidar com o maior risco de crédito, os bancos no Brasil podem precisar elevar as
provisões para devedores duvidosos e os níveis de capital em 2,2% do Produto Interno
Bruto (PIB) durante o período 2016/2017, estima o FMI. A exigência do Brasil é maior
do que para a média dos cincos países estudados, que no conjunto podem precisar de
0,5% do PIB em reforços no período.
No Chile e no México, por exemplo, o FMI nota que a probabilidade de aumentos de
calotes é baixa neste ano e no próximo, enquanto a Colômbia pode ter alta moderada.
Nos cincos países, o estudo do FMI nota que os bancos têm exposição alta ao crédito
corporativo nestes mercados. Está em 35% no Chile, cerca de 28% no Brasil e de 8%
no México.
Tensões
O FMI adverte no relatório divulgado hoje que, apesar de a situação dos bancos
brasileiros parecer sólida no momento, uma continuada piora da economia pode afetar
o desempenho dos tomadores de crédito, ou em outras palavras, pode ajudar a
aumentar a inadimplência. A situação das empresas vem piorando, o que se reflete na
queda de lucro, dos recursos no caixa e aumento dos níveis de alavancagem.
Em um relatório divulgado durante a reunião de Primavera do FMI em Washington, os
economistas da instituição alertaram que “tensões” podiam aparecer no balanço dos
bancos brasileiros, na medida em que tanto as famílias como as empresas ficaram
mais endividados nos últimos anos e a deterioração da economia afetou a saúde
financeira dos agentes.
Alemanha vai subsidiar compra de carros elétricos
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O governo alemão anunciou nessa quarta-feira (27) que subsidiará a compra de
veículos elétricos a partir de maio, atendendo uma antiga reivindicação dos fabricantes
de automóveis no país.
O Estado dedicará uma soma de 600 milhões de euros e as montadoras o mesmo
montante, anunciou o ministro das Finanças Wolfgang Schäuble en Berlín.
Cada compra de um veículo 100% elétrico será subsidiada com até 4 mil euros (2 mil
de dinheiro público e 2 mil do fabricante).

Para os híbridos recarregáveis, o valor será de somente 3 mil euros, seguindo a mesma
divisão de 50/50.
Berlim declara há algum tempo seu apoio ao setor de carros elétricos e tem como
objetivo que um milhão de veículos elétricos circule pelas ruas alemãs em 2020 – mas
até agora, o governo se negava a financiar diretamente a compra de veículos.
“Daremos um verdadeiro impulso, que fará avançar a tecnologia e também baixar os
preços”, declarou o ministro da Economia, Sigmar Gabriel, que espera que a Alemanha
supere a barreira de 500 mil veículos elétricos rapidamente.
O governo também prometeu 300 milhões de euros em investimentos até 2020 em
estações de recarga e 100 milhões de euros para a compra de veículos elétricos para
a frota pública de automóveis. No total, estimular o setor custará 1 bilhão de euros
aos cofres públicos.
Lucro do Santander cresce 1,67% e atinge R$ 1,66 bi no 1º trimestre
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
O Santander Brasil inaugurou a temporada de balanços dos grandes bancos de capital
aberto ao anunciar lucro líquido gerencial, que não exclui o ágio da compra do Real,
de R$ 1,660 bilhão no primeiro trimestre, cifra 1,67% maior que a vista em um ano,
de R$ 1,633 bilhão. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, a alta foi
de 3,3%.
Considerando o impacto do ágio, apresentado no conceito societário, o resultado do
espanhol foi de R$ 1,213 bilhão de janeiro a março, alta de 77,35% em um ano e de
3,90% no comparativo trimestral.
Em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, o Santander Brasil
destaca que, a partir de 2016, conforme comunicado publicado este mês, foram feitos
ajustes na margem financeira e na carteira de crédito, sem impacto, porém, no total
das mesmas.
A carteira de crédito ampliada do banco encerrou março em R$ 312,018 bilhões, queda
de 5,7% em relação ao saldo de dezembro, de R$ 330,947 bilhões. No comparativo
com o mesmo período do ano passado, quando estava em R$ 324,319 bilhões, foi
identificado encolhimento de 3,8%.
O Santander Brasil fechou março com R$ 668,750 bilhões em ativos totais, montante
9,2% superior ao reportado em um ano, de R$ 612,291 bilhões. Ante os três meses
anteriores, quando estava em R$ 677,454 bilhões, foi vista queda de 1,3%.
O patrimônio líquido do banco totalizou R$ 54,428 bilhões no primeiro trimestre, cifra
5,9% maior ante um ano, de R$ 51,385 bilhões. Em relação ao trimestre anterior, de
R$ 50,673 bilhões, subiu 7,4%.
Contribuição brasileira
A contribuição do Brasil ao lucro do espanhol Santander continua caindo
gradativamente. Balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, 27, mostra que a
filial gerou 18% do lucro do grupo no primeiro trimestre de 2016. A fatia brasileira
nesse bolo está um ponto porcentual menor que a observada no último trimestre de
2015 e já dez pontos inferior ao pico visto em 2011.
A recessão e a desvalorização do real continuam roubando o peso do Brasil no balanço
do Santander. Com lucros em euros em queda, o Santander Brasil se afasta ainda
mais do Reino Unido que se consolida como a filial mais lucrativa do banco. No primeiro

trimestre, o Santander UK gerou 23% do lucro do banco. Atrás do Brasil que gerou
18%, a Espanha foi responsável por 15% do resultado global.
A queda da contribuição brasileira é um fenômeno visto já há vários trimestres. No
fim do ano passado, a contribuição brasileira havia sido de 19%. Há apenas um ano,
no primeiro trimestre de 2015, o Brasil gerava 21% do resultado do grupo e ainda era
a filial mais lucrativa do banco espanhol.
O período de ouro da filial brasileira foi no início da década. Em 2011, o Santander
Brasil gerou 28% do lucro do grupo espanhol e o resultado brasileiro equivalia à soma
de todas as demais filiais latino-americanas acrescido do o Santander Alemanha. Em
2011, o Santander UK ainda estava bem atrás do Brasil, com 12% do lucro global.
Despesas gerais
As despesas gerais do Santander Brasil totalizaram R$ 4,410 bilhões de janeiro a
março, aumento de 7,5% em um ano, de R$ 4,103 bilhões. No comparativo trimestral,
de R$ 4,632 bilhões, recuou 4,8%.
“Cabe ressaltar que a evolução em doze meses está impactada pela associação com o
Bonsucesso. Excluindo este efeito, o crescimento em doze meses seria de 6,0%”,
destaca o Santander, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras.
Os gastos com pessoal somaram R$ 2,132 bilhões de janeiro a março, alta de 14,5%
em um ano e queda de 3,2% ante os três meses anteriores. Outras despesas
administrativas totalizaram R$ 2,278 bilhões, elevação de 1,6% e recuo de 6,3%,
respectivamente e na mesma base de comparação.
O índice de eficiência do Santander Brasil atingiu 50,8% no primeiro trimestre de 2016,
um aumento de 1,0 ponto porcentual em comparação ao mesmo período do ano
anterior, e redução de 0,6 p.p. em três meses.
Receita com serviços e tarifas
As receitas com prestação de serviços e tarifas do Santander Brasil somaram R$ 3,090
bilhões de janeiro a março, cifra 9,3% maior que a vista em um ano, de R$ 2,828
bilhões. Em relação ao último trimestre de 2015, os ganhos, porém, reduziram-se
3,7%. O desempenho possibilitou ao Santander elevar suas receitas no comparativo
anual em ritmo superior ao das despesas gerais, que avançaram 7,5% em um ano.
O destaque no primeiro trimestre, informa o Santander em relatório que acompanha
suas demonstrações financeiras, foram serviços de conta corrente, cartão, e cobranças
e arrecadações. Na contramão, receitas de administração de fundos, consórcios e bens
encolheram 4,5% em relação aos três primeiros meses de 2015.
As comissões com cartões totalizaram R$ 904 milhões no primeiro trimestre de 2016,
alta de 7,9% em doze meses e redução de 4,6% no trimestre. Segundo o banco, a
evolução no trimestre foi impactada pela sazonalidade do final de ano.
Já os ganhos com serviços de conta corrente totalizaram R$ 579 milhões no primeiro
trimestre, alta de 24,3% em um ano e de 4,1% no trimestre. O Santander justifica,
em relatório, que o desempenho reflete, em parte, a melhora na vinculação de clientes
e prestação de serviços.
Empréstimos e crédito
O Santander Brasil emprestou mais para pessoas físicas no primeiro trimestre, mas
diminuiu o crédito, principalmente, para as grandes empresas, impactadas de forma
negativa pela variação cambial, mas também para os grupos menores.
O desempenho foi possível, conforme destaca o banco em relatório que acompanha
suas demonstrações financeiras, por conta das linhas de crédito imobiliário e

consignado (com desconto em folha de pagamentos) que têm sido alguns dos poucos
motores para as carteiras no Brasil.
Com isso, o crédito voltado a indivíduos foi o único que cresceu em relação ao trimestre
anterior, com alta de 0,9%, para R$ 33,837 bilhões. Em um ano, o aumento chegou
a 7,2%. Já a carteira de financiamento ao consumo totalizou R$ 32,708 bilhões, queda
de 3,6% e 9,6%, respectivamente.
A carteira de pequenas e médias empresas do Santander somou R$ 33,837 bilhões de
janeiro a março, com redução de 5,6% em doze meses e de 4,4% no trimestre. O
crédito para grandes grupos totalizou R$ 96,133 milhões, retração de 9,6% em doze
meses e 10,0% no trimestre.
“A evolução em doze meses foi impactada positivamente pelo efeito da variação
cambial. Excluindo este efeito, a carteira teria apresentado redução de 13,0% no
período. No trimestre, o impacto foi negativo, portanto, excluindo o efeito, a redução
seria de 6,7%”, explica o Santander, em relatório.
O Santander alterou, a partir deste ano, a segmentação da carteira de crédito para
empresas. Com isso, os segmentos de pequenas e médias (PMEs) e grandes
companhias passaram a atender, respectivamente, grupos com faturamento anual de
até R$ 200 milhões (antes até R$ 80 milhões) e empresas com faturamento anual
acima de R$ 200 milhões (antes acima de R$ 80 milhões).
Esta alteração ocorreu entre os segmentos, não impactando, portanto, a carteira de
crédito total, segundo o banco.
A carteira de crédito ampliada do banco encerrou março em R$ 312,018 bilhões, queda
de 5,7% em relação ao saldo de dezembro, de R$ 330,947 bilhões. No comparativo
com o mesmo período do ano passado, quando estava em R$ 324,319 bilhões, foi
identificado encolhimento de 3,8%.
Com orçamento reduzido, TRT ameaça fechar as portas em outubro
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Sem dinheiro para gastos de custeio no seu orçamento, a Justiça do Trabalho do
Paraná corre o risco de fechar as portas em outubro.
Segundo o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Arnor Lima Neto, os
cortes feitos no Orçamento pelo Congresso foram exagerados, e o recurso previsto
para o ano deve se esgotar dois meses antes do fim de 2016.
A situação é particularmente grave, uma vez que, com o aumento do desemprego no
país, a demanda sobre esse ramo da Justiça cresceu significativamente.
Pelo projeto de lei orçamentário anual de 2016, enviado pelo governo federal ao
Congresso em 2015, o Orçamento para custeio para a Justiça do Trabalho no Paraná
era de R$ 68,6 milhões – ligeiramente acima do valor orçado no ano anterior, de R$

68 milhões. Entretanto, durante a tramitação no Congresso, o valor foi reduzido em
R$ 8,4 milhões. Com isso, falta dinheiro a despesas essenciais.
Segundo Lima Neto, algumas medidas foram tomadas para reduzir os gastos. O
Tribunal e todas as varas passaram a fechar as portas às 18 horas, para reduzir o
consumo de energia elétrica.
Contratos na área de Tecnologia da Informação foram reduzidos. Ainda assim, o risco
de uma paralisação total das atividades da Justiça do Trabalho em outubro é real.
De acordo com o magistrado, o TRT estuda a possibilidade de funcionar apenas em
determinados dias da semana. Ele considera, entretanto, que se trata de uma solução
quase tão ruim quanto fechar as portas da Justiça, visto que, com menos horas de
atendimento, menos casos seriam julgados.
Além do orçamento de custeio, o de investimentos foi cortado em 90%. Os recursos
para folha de pagamento, incluindo o auxílio-moradia dos juízes e desembargadores,
não foi afetado.
Problema nacional
Não se trata de uma situação exclusiva do TRT da 9ª Região (que abrange o estado
do Paraná). O relator do orçamento geral da União no Congresso, Ricardo Barros (PPPR), propôs cortes em toda a Justiça do Trabalho, e essas mudanças foram aprovadas
pelos deputados e senadores.
No TRT-15, que abrange parte do interior de São Paulo, a previsão é de que não haja
condições de trabalho em agosto deste ano. No TRT-2, que atende a cidade de São
Paulo, as portas podem ser fechadas em julho.
Barros diz que desembargadores tem “chorado de barriga cheia”
Relator do orçamento geral da União de 2016, o deputado federal Ricardo Barros (PPPR) considera que a Justiça do Trabalho tem “chorado de barriga cheia”.
De acordo com ele, os cortes feitos ao projeto de lei orçamentária atingiram mais
outros setores da Justiça, que não estão sob risco de fechar as portas mais cedo neste
ano.
Na nota técnica aprovada pelo Congresso, este ramo da Justiça perdeu 5% de seu
orçamento – enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) teve 11,5% de seu
orçamento original cortado, por exemplo. Para Barros, foram necessários cortes
profundos diante de um quadro de queda na arrecadação, e todos os poderes
precisaram fazer sacrifícios.
Barros considera que a Justiça do Trabalho é “cara demais”, e que a única forma de
reduzir seu custo é com uma reforma da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) –
que considera “desequilibrada” em favor dos empregados. “Hoje, quando o cidadão
vai à Justiça do Trabalho, ou ganha ou não perde”, diz. Para ele, isso aumenta a
demanda de trabalho e, por consequência, os custos da Justiça.
Cortes abusivos
Já o presidente da seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR),
José Augusto Araújo de Noronha, considera que o corte no orçamento da Justiça do
Trabalho foi “abusivo”. “Para que se faça um corte no orçamento, é necessário que se
aponte onde os gastos são desnecessários. Não pode fazer no ‘chute’”, afirma. Ele
destaca que o TRT tomou medidas de contenção de gasto, mas que o corte foi “além
do que poderia”.
Noronha diz, ainda, que a OAB-PR deve apresentar medidas judiciais para garantir o
adequado funcionamento da Justiça do Trabalho, e que o conselho de presidentes das

seccionais estaduais discute medidas para evitar
jurisdicional” em nível nacional.

“impactos no atendimento

Google, Uber e Ford se unem para impulsionar carros sem motorista
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Cinco empresas, entre elas a gigante da internet Google, o serviço de carros com
motoristas particulares Uber e a montadora Ford, lançaram uma associação na terçafeira (26) que pretende atuar junto aos legisladores para impulsionar a entrada dos
carros autônomos “sem motoristas” no mercado americano.
Entre os membros da nova “Coalizão de Carros Autônomos para Ruas Mais Seguras”
estão também o Lyft, principal concorrente americano do Uber, e a fabricante de
automóveis Volvo.
Seu objetivo é “trabalhar com os legisladores, os reguladores e o público a fim de
aproveitar vantagens – em termos de segurança e para a sociedade – dos veículos
autônomos”, segundo comunicado.
“Para esta inovação, o melhor é ter uma normativa federal clara, e a coalizão
trabalhará com os legisladores para encontrar soluções que facilitem a locomoção de
veículos autônomos”, comentou David Strickland, porta-voz da nova associação e exchefe da Administração Nacional de Segurança de Tráfego em Rodovias dos EUA,
agência que está definindo as diretrizes para os veículos autônomos no país.
O Google, assim como outras empresas do setor de tecnologia, há vários anos trabalha
com o desenvolvimento de veículos autônomos. Em 2014, a empresa lançou o
protótipo de seu próprio carro sem pedais, nem volantes, que se locomove sozinho.
Carros chineses prometem tomar o mundo, mas têm um tabu para superar
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Os smartphones, as peças de aviões e outros bens tecnológicos fabricados na China
já conquistaram o Ocidente e os veículos vão, pouco a pouco, pelo mesmo caminho.
Considerando-se as estatísticas para 2015, não parece, porém, que isso acontecerá
rápido: exportou-se apenas 3% da produção chinesa, o equivalente a 755.500
veículos, em especial para países emergentes.
O que antes era um tabu está caindo por terra. O gigante americano General Motors
(GM) deu o passo: vários carros Cadillac e Buick fabricados na China acabarão, em

curto prazo, em concessionárias dos Estados Unidos. Este ano, a GM e seu sócio chinês
SAIC inauguraram uma fábrica Cadillac na região de Xangai, um investimento de US$
1,2 bilhão. Nela, será fabricada o sedã CT6 híbrido recarregável, destinado à China e
aos Estados Unidos.
A General Motors também anunciou que importará este ano da China o SUV Buick
Envision, o que gerou mal-estar entre os sindicatos dos trabalhadores do setor do
automóvel americano UAW.
O envolvimento da GM, que aposta na venda anual de entre 30.000 e 40.000 Envision
nos Estados Unidos, pode convencer os clientes mais reticentes em relação à qualidade
dos produtos fabricados na China, destaca a especialista Namrita Chow, da IHS
Automotive. “O ‘made in China’ não é um obstáculo em si. A questão é saber quem
produz”, disse Chow.
O presidente da GM para a China, Matt Tsien, garante que a fábrica de Xangai não
deixa nada a desejar às instaladas nos Estados Unidos e dispõe de “algumas das
tecnologias mais avançadas no setor automobilístico atual”.
Fabricar na China permite aproveitar o custo mais baixo de mão de obra do que no
Ocidente, mas a taxa de câmbio e as barreiras tarifárias podem reduzir os benefícios.
“Isso pode ser feito, enquanto os custos intermediários vinculados ao transporte dos
veículos continuarem sob controle”, afirma o diretor do observatório Cetelem do
Automóvel, Flavien Neuvy.
O cálculo parece vantajoso, no caso de veículos híbridos, ou elétricos, em pleno
desenvolvimento na China, destaca Tsien. “Os fabricantes chineses querem vender,
fervorosamente, para o exterior”, afirma o especialista Paul Gao, da empresa
McKinsey, em Hong Kong.
Esbarram, porém, nas normas de homologação. Além disso, adverte Laurent Petizon,
da AlixPartners, “os mercados europeus e americanos são os mais disputados do
mundo” e, por enquanto, os resultados foram “simbólicos”.
A BYD conseguiu colocar algumas dezenas de sedãs elétricos para equipar táxis em
Londres, Bruxelas e Chicago. Os fabricantes chineses também se interessam por
outros mercados de mais fácil acesso, como Turquia e Rússia.
A companhia pública Guangzhou vende seus carros no Oriente Médio e quer fabricar
na Rússia e no Irã, segundo a imprensa especializada, enquanto a Chery lançou uma
linha de montagem no Egito.
A ideia consiste em vender carros na África, “um mercado com um potencial enorme”,
segundo He Xiaoqing, dirigente de esta empresa.
O grupo PSA não vende “made in China” na França, mas já exportou carros fabricados
por suas co-empresas chinesas para mercados emergentes, como Egito, ou Irã, mais
recentemente.
Fornece para países vizinhos da China de sua fábrica de Wuhan (centro) e exporta
peças para serem montadas na Tailândia, ou na Malásia, explica para a AFP o diretorgeral de Peugeot, Maxime Picat, no Salão do Automóvel realizado em Pequim esta
semana.
Operação da Receita fiscaliza empresas que não emitem nota com CPF
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A Receita Estadual deflagrou nesta terça-feira (26) a “Operação Nota Paraná”. Em todo
o estado, auditores da receita estão visitando empresas que não registraram

documentos fiscais na Secretaria da Fazenda e que se recusaram a colocar o CPF de
clientes nos documentos de venda. A expectativa da secretaria da Fazenda é terminar
as vistorias até quinta-feira (28).
Os estabelecimentos visitados foram denunciados por consumidores no portal do
programa Nota Paraná por não fornecerem nota fiscal. Entre setembro do ano passado
e fevereiro de 2016 foram registradas 3.189 denúncias que envolvem 1.449
estabelecimentos.
De acordo com a secretaria da Fazenda, o objetivo dos auditores é orientar os
empresários sobre a necessidade da emissão de nota fiscal e, sempre que for solicitada
pelo contribuinte, a inclusão de CPF ou CNPJ, no caso de doação a instituições sem
fins lucrativos. As equipes também vão dar orientações sobre o registro eletrônico dos
dados na base da Secretaria da Fazenda e sobre a regularização de pendências.
Orientação
A operação não tem caráter punitivo. De acordo com a secretaria da Fazenda, os
estabelecimentos serão notificados somente em caso de reincidência. Para cada
documento fiscal não emitido, as empresas podem ser multadas em R$ 1 mil.
Esta é a segunda operação com este objetivo desde que o Nota Paraná foi criado. No
ano passado, na primeira operação, foram verificadas denúncias referentes a agosto,
mês do lançamento do programa.
Curitiba está entre as quatro capitais com o combustível mais barato do Brasil
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
O preço médio do litro da gasolina em Curitiba está em R$3,55. Com esse valor, a
cidade é a quarta entre as capitais onde o combustível é mais barato, atrás de Campo
Grande, São Paulo e São Luís.
Considerando o Etanol a situação é semelhante: a capital paranaense é a terceira onde
o combustível é mais barato. Segundo relatório semanal da Associação Nacional do
Petróleo (ANP), o preço médio do etanol em Curitiba é de R$2,72, mais caro apenas
que em Cuiabá e São Paulo.
Paraná
Levando em conta todo o estado do Paraná, o preço médio da gasolina está em R$3,66
e do etanol R$2,76. Esta média coloca o estado como o terceiro com preço mais baixo
do etanol e o quinto da gasolina.
Entre os 29 municípios do estado onde a ANP coletou dados sobre o preço do
combustível, São José dos Pinhais tem o preço médio de gasolina mais barato, R$3,54,
e o preço mais baixo do etanol foi registrado em Assis Chateaubriand, R$2,66.
Na outra ponta da tabela, o município de Laranjeiras do Sul registra os preços mais
altos. O preço médio da gasolina na cidade é R$ 3,86 e do etanol R$3,08.
Para fazer esta pesquisa a ANP avaliou o preço cobrado em 5654 postos de gasolina
no Brasil, sendo, sendo 348 no Paraná. Os valores são referentes a semana do dia 17
a 23 de abril.
Brasil é o 4º país do mundo em crescimento de energia eólica
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A energia dos ventos continua avançando a passos largos no Brasil. Em 2015, o país
adicionou 2,75 gigawatts de energia eólica à produção nacional e se firmou como a

quarta nação do mundo onde essa fonte de energia mais cresce, atrás apenas da
China, Estados Unidos e Alemanha. Em capacidade instalada total, o Brasil ocupa a
décima posição, segundo o relatório anual do Global World Energy Council, divulgado
neste mês.
Com 111 novos parques eólicos e 1.373 turbinas, o Brasil superou, no ano passado, a
marca dos 2,5 GW em operação em 2014. Em capacidade eólica, temos 8,7 GW
instalados no país, onde essa fonte já representa 6,2% do total. Considerando a
energia eólica já contratada para 2019, a capacidade instalada total deve saltar para
18,6 GW, aponta o relatório do GWEC.
Até 2024, a meta é chegar a 24 GW, cobrindo 11% da geração de energia do Brasil.
A maioria esmagadora dos empreendimentos está concentrada na região Nordeste,
que reúne as melhores características para a geração de energia eólica do país.
“Mesmo com a crise econômica que o Brasil está atravessando, a indústria eólica segue
crescendo, com perspectivas muito otimistas. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
habilitou 802 projetos para o Leilão A-5 2016, que será realizado em 29 de abril, para
contratar energia elétrica para ser fornecida a partir de 2021. No total, foram 29.628
megawatts de capacidade instalada de várias fontes, 17.131 MW de eólicas”, destaca
Elbia Melo, presidente da ABEEólica.
Para este ano, a previsão do GWEC para o avanço das eólicas no Brasil é ainda mais
otimista, em linha também com o que projeta a ABEEólica: devem ser instalados cerca
de 3 GW de energia eólica, o equivalente a um investimento de R$ 18 bilhões.
Recorde mundial
A matriz energética mundial, por sua vez, ganhou 63 GW de capacidade eólica
instalada em 2015 – o Brasil contribuiu com 4,3% desse total. O novo recorde em
relação ao total que havia sido instalado em 2014 – 51,7 GW – fez de 2015 um ano
sem precedente para a indústria eólica mundial, já que as novas instalações
ultrapassaram a marca de 60 GW pela primeira vez na história, de acordo com o
relatório.
LEIA MAIS sobre Energia e Sustentabilidade
6,2%
é o tamanho da participação da energia eólica na matriz energética brasileira hoje,
considerando os 8,7 GW de capacidade instalada total. Em 2015, a energia eólica foi
a fonte que mais cresceu na matriz elétrica brasileira, responsável pela participação
de 39,3% na expansão, seguida pela energia hidrelétrica (35,1%) e energia
termelétrica (25,6%).
Com menor demanda por crédito, bancos aumentam taxas para gerar receita
29/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Mais restritivos na oferta de crédito e com menos clientes interessados em tomar
empréstimos, os bancos passaram a buscar outras fontes além da intermediação
financeira para aumentar suas receitas. Uma das estratégias para elevar ganhos tem
sido turbinar o faturamento com tarifas, apontam analistas. Para os clientes, isso
significa condições mais rígidas, com menos isenções de taxas e desembolso maior
pelos serviços.
O aperto é uma forma de diminuir os efeitos da recessão sobre o setor. Com a taxa
básica Selic estacionada em 14,25% ao ano há sete meses, ficou difícil aumentar ainda
mais os juros nos financiamentos. Ao mesmo tempo, o consumidor está menos
disposto a se endividar. Segundo pesquisa da Associação Nacional das Instituições de

Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), 82% dos brasileiros não têm planos
de contratar empréstimos.
Nas redes sociais aparecem cada vez mais reclamações sobre reajuste de tarifas
bancárias sem explicação. Matheus Pereira, que trabalha com marketing digital, conta
que abriu sua conta no Itaú em fevereiro, numa agência de Caldas Novas, em Goiás.
Semanas depois, recebeu um SMS do banco dizendo que a tarifa de sua conta estava
sendo reajustada em cerca de 10%. A tarifa de manutenção da conta saltou de R$ 26
mensais para R$ 28.
“Até agora, o banco não conseguiu me explicar o motivo deste aumento”, afirmou
Pereira.
Procurado, o Itaú informou que “os reajustes de tarifas efetuados estão compatíveis
com os índices praticados pelo mercado financeiro”. Sobre o reajuste ter ocorrido duas
semanas após a abertura da conta, não se pronunciou.
Em alguns casos, quem já tinha direito a isenção de tarifas está sendo obrigado a
oferecer mais contrapartidas ao banco para manter o benefício. Um cliente que não
quis se identificar conta que, às vésperas da renovação do contrato de seu cartão de
crédito, o banco informou que, para manter a isenção da anuidade, teria que aumentar
o valor de suas aplicações, de R$ 100 mil para R$ 150 mil. A razão, disse o gerente,
foi “a mudança de target (alvo) para concessão do benefício”.
“Os bancos acabam criando mais dificuldades para os clientes ficarem fora da faixa de
benefícios, especialmente nesta época em que a concessão e a busca por crédito estão
mais fracos”, diz Ione Amorim, do Instituto Brasileiros de Defesa do Consumidor
(Idec).
Receitas
Levantamento feito pela agência de classificação de risco Austin Rating mostra que as
receitas com tarifas subiram 14,1% entre 2014 e 2015, considerando os cinco maiores
bancos do país, de R$ 26,1 bilhões para R$ 29,8 bilhões.
Já os dados do Banco Central (BC) mostram que a concessão de crédito está
encolhendo. Os chamados recursos livres, que consideram todas as linhas de
financiamento ao consumo, encolheram 3,5% entre 2014 e 2015. Este ano, ainda
segundo o BC, as novas concessões de crédito já recuaram 5,3%.
“Há realmente uma tentativa de aumentar a receita com tarifas. É uma maneira de
compensar parte da queda no volume de empréstimos, diversificando a carteira”,
explica Luis Miguel Santacreu, analista da Austin Rating.
O forte aumento de 44,6% das provisões contra inadimplência — de R$ 71,4 bilhões
em 2014 para R$ 103,2 bilhões em 2015 — é outro fator que, além de demonstrar
que o risco de inadimplência aumentou, afeta o lucro dos bancos.
Há casos de cobrança de tarifas mesmo para quem é isento por determinação do BC.
A estudante carioca Carolina Pedro Lazari vem brigando com o Bradesco para ter
isenção da tarifa de manutenção, que não pode ser cobrada em conta-salário. Ela abriu
a conta em novembro, quando foi contratada como estagiária.
Na ocasião, o gerente confirmou que ela estava isenta de tarifa, mas, para sua
surpresa, semanas depois houve uma primeira cobrança de R$ 17,25, o que contraria
determinação do BC.
“Fui à agência reclamar da cobrança, pedir o estorno e o cancelamento de próximos
débitos. Cheguei a assinar um documento atestando o cancelamento”, contou.

Um mês depois, porém, houve outro débito e, este mês, o banco reajustou a tarifa
para R$ 18,25. Procurado na semana passada, o Bradesco informou ter entrado em
contato com a cliente e resolvido o problema. Carolina confirmou o contato do banco.
Mas a instituição não explicou por que cobrara a tarifa numa conta-salário. Em nota,
o banco disse que “é opção do cliente permanecer no segmento que está ou migrar
para o segmento que foi proposto pelo banco”.
Falta de transparência
Maria Inês Dolci, coordenadora da Proteste, associação de defesa do consumidor,
afirma que os bancos são pouco transparentes em informar que critérios estão
utilizando para cobrar tarifas, como mostra o caso de Carolina.
“Os bancos tomam as decisões unilateralmente para aumentar suas receitas, e o
cliente acaba sendo prejudicado”, afirma Dolci.
Inês, do Idec, afirma que os bancos se aproveitam da falta de atenção de muitos
consumidores no acompanhamento das tarifas para reajustar ou cobrar valores
indevidos. Como geralmente não pedem cópia do termo de adesão ao pacote de
serviços, os clientes ficam de mãos atadas para questionar os valores cobrados.
Analista da consultoria Lopes Filho, João Augusto Salles, especialista em bancos, diz
que as instituições financeiras também têm buscado reforçar receitas vendendo
produtos, como seguro de vida, ou até mesmo estimulando o uso do rotativo do cartão
de crédito, que tem juros de 430% ao ano, aumentando os limites dos clientes.
Às vezes, essa oferta de produtos vem de uma forma casada com outro serviço, o que
é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. O aposentado Francisco Marinho, de
63 anos, afirma que fez um empréstimo no Banco do Brasil, no ano passado, e que
também foi oferecido um seguro de vida no valor de R$ 1.000. Embora garanta que
não tenha assinado qualquer documento aceitando o seguro, o valor foi debitado de
sua conta.
Procurado, o Banco do Brasil informou que o débito foi feito em julho do ano passado
e tem proposta assinada pelo cliente. Depois dessa data, diz o banco, nenhum
desconto de seguro foi feito na conta do aposentado.
Mercado de trabalho melhorou mesmo com sinais de desaceleração
econômica diz Fed
29/04/2016 - Fonte: Paraná Online
A economia dos Estados Unidos apresenta uma boa performance em alguns aspectos,
mas ainda demonstra sinais preocupantes em outros, afirma o comunicado de política
monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).
"As condições do mercado de trabalho melhoraram mesmo com indicações de que o
crescimento economia desacelerou", diz o documento.
Dirigentes da instituição notaram que os gastos das famílias desaceleraram com a
renda real crescendo e o sentimento do consumidor em patamares altos.
O comunicado sugere que as autoridades estão menos preocupadas com os riscos para
a economia, mas ainda veem alguma trepidação. Elas não alertam para os "riscos"
vindos do exterior e dos desenvolvimentos financeiros, como no comunicado de março,
mas sinalizam que ainda estão de olho nos acontecimentos.
"O Fed continua a monitorar os indicadores de inflação e os desenvolvimentos
financeiros e globais".

Apesar disso, o Fed também não ofereceu qualquer sinal de que uma elevação dos
juros é iminente.
Na próxima reunião, em junho, a autoridade monetária deve atualizar suas projeções
econômicas, trazendo novas informações ao cenário. O período até lá pode determinar
quantas vezes o Fed deverá elevar os juros este ano. Hoje, a maior parte do mercado
aposta em apenas uma elevação de juros este ano.
Déficit comercial em SP cai para US$ 75,310 milhões no 1º tri, diz Fiesp
29/04/2016 - Fonte: Paraná Online
O Estado de São Paulo registrou déficit comercial de US$ 75,310 milhões no primeiro
trimestre deste ano, número abaixo do saldo negativo de US$ 5,652 bilhões registrado
no mesmo período do ano passado.
O resultado dos três primeiros meses do ano decorre de exportações 1,5% maiores
(US$ 12,1 bilhões) e de queda de 30,8% das importações (US$ 12,2 bilhões) na
mesma base de comparação.
O desempenho de São Paulo, porém, foi pior do que o nacional, que no mesmo período
apresentou superávit comercial de US$ 8,4 bilhões. Os números são da Fiesp e Ciesp,
com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC).
Conforme as entidades paulistas, as diretorias distritais da cidade de São Paulo ficaram
em primeiro lugar do Estado no volume de exportações entre as 39 diretorias regionais
analisadas, atingindo receita de US$ 2 bilhões entre janeiro e março de 2016, alta de
15,5%.
Os pesos principais ficaram por conta das exportações de açúcares e produtos de
confeitaria (22,4% da pauta) e de sementes e frutos oleaginosos, grãos, sementes e
frutos diversos, plantas industriais ou medicinais, palhas e forragens (16,7%).
A região também ficou na liderança das importações, com um total de US$ 2,239
bilhões. Os reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos e suas partes aparecem como destaque, com fatia de 12,7%, seguido por
máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes, aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som
em televisão, e suas partes e acessórios (12%). Com esses resultados, o saldo da
balança comercial da diretoria regional de São Paulo foi o 6º maior déficit entre as
diretorias, com saldo negativo de US$ 222,5 milhões.
Em segundo lugar no ranking de exportações ficou a diretoria regional de São José
dos Campos, com US$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre, receita 8,7% superior ao
mesmo período de 2015. Os principais responsáveis foram as aeronaves e aparelhos
espaciais, e suas partes, com 65,1% de participação, na cidade onde está sediada a
Embraer.
Em importações, o município ficou em terceiro lugar, com US$ 1,1 bilhão, queda de
47,7%. Os combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação,
matérias betuminosas, ceras minerais foram os principais responsáveis pelos
desembarques do período (28,6% da pauta).
O saldo da balança comercial da diretoria regional de São José dos Campos foi o sexto
mais positivo dentre as diretorias, com superávit de US$ 246,5 milhões, ante déficit
de US$ 828,6 milhões no acumulado de janeiro a março de 2015.

Principais riscos para o Brasil vêm de cenário político turbulento, diz FMI
29/04/2016 - Fonte: Paraná Online
Os principais riscos para a economia brasileira estão ligados ao cenário político
turbulento, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI) em nova análise sobre o
Brasil divulgada nesta quarta-feira, 27. A situação complicada em Brasília afetou a
capacidade do governo de promover reformas econômicas essenciais, incluindo
medidas para melhorar as contas fiscais, e esse movimento pode atrasar a
recuperação econômica do País.
O FMI volta a afirmar nesta quarta que, no Brasil, apesar do cenário externo mais
difícil, a culpa dos problemas econômicos é principalmente de fatores internos, que
reduziram o consumo e o investimento privado.
"Vários fatores internos contribuíram para aumentar a incerteza e reduzir a demanda
doméstica", afirma o FMI. Entre eles, o relatório destaca principalmente a deterioração
das contas fiscais em meio às dificuldades de aprovação no Congresso de medidas de
ajuste e políticas econômicas inconsistentes.
A incerteza política é outro fator que tem contribuído para os baixos níveis de
confiança, tanto de empresários como de consumidores, afirma o FMI. Os economistas
do Fundo evitam comentar mais detalhes da situação política do país, mas ressaltam
que reformas econômicas e um ajuste fiscal são essenciais para restaurar a confiança
dos agentes e abrir espaço para o Brasil voltar a crescer.
"No Brasil, uma combinação de fragilidades macroeconômcias e problemas políticos
têm dominando o cenário econômico", ressalta o relatório. "A deterioração da situação
fiscal e da dinâmica da dívida pública também desempenha um papel no colapso da
confiança, sobretudo porque as metas fiscais sinalizadas no começo de 2015 foram
repetidamente cortadas." A previsão do FMI é que o Produto Interno Bruto (PIB) do
país vai contrair 3,8% este ano, mesmo montante de 2015, marcando um período de
recessão histórica. Em 2017, a expectativa é de economia estagnada.
A expectativa do FMI é que o PIB volte a crescer ao longo de 2017, mas na média
geral do ano, a economia deve ter expansão zero. Por isso, a previsão de PIB estável.
"Com a expectativa de que muitos dos grandes choques de 2015/2016 tenham se
exaurido e auxiliado por uma moeda mais fraca, o crescimento deve se tornar positivo
durante 2017."
Aumento de imposto
Sem espaço para cortar as despesas rígidas do Orçamento, o Brasil pode ter que tomar
medidas no curto prazo pelos lados dos impostos, afirma o FMI nesta quarta-feira,
sinalizando que o país pode ter que elevar tributos para melhorar as contas fiscais,
que estão em trajetória de deterioração.
Independentemente do que ocorrer com o cenário político, o governo deve perseguir
esforços de consolidação fiscal, com o objetivo de conter o aumento da dívida bruta e
do déficit nominal, ambos em trajetória de alta.
Para o FMI é essencial que o governo trace uma estratégia confiável para melhorar as
contas e que as medidas sejam bem comunicadas e executadas de forma consistente,
de acordo com o relatório, que reforça algumas recomendações passadas durante a
reunião de Primavera do Fundo, que terminou no último dia 17.
Ainda nas contas fiscais, o desafio mais importante no Brasil, de acordo com a
avaliação é resolver a rigidez de gastos públicos, que são determinados pela
Constituição e, por isso, difíceis de cortar, além de "mandatos insustentáveis" também
pelo lado das despesas públicas.

O governo argumenta que 90% do Orçamento são de gastos vinculados, que incluem
salários de funcionários públicos, previdência e benefícios assistenciais. Também é
essencial, de acordo com o relatório, fazer uma reforma da previdência. "Resistir às
pressões para dar estímulos é importante, dada a falta de espaço fiscal", afirma o FMI.
O FMI prevê que o Brasil só vai voltar a ter superávit primário em 2020 e a trajetória
da relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB), um dos principais
indicadores de solvência de um país, supere os 90% em 2021, considerando o critério
do FMI, que inclui no cálculo os títulos do Tesouro detidos pelo Banco Central (o
governo brasileiro desconsidera esses papéis). No curto prazo, a dívida/PIB deve
passar de 76,3% este ano para 80,5% em 2017, de acordo com dados do Monitor
Fiscal, divulgado na reunião do FMI em Washington.
O Brasil deve ser o campeão de endividamento público na comparação com os
emergentes. A baixa arrecadação do governo, por conta da recessão econômica, a alta
dos juros, para conter a inflação, e a dificuldade em tocar um ajuste fiscal são os
principais fatores que explicam a piora dos números, de acordo com o FMI.
A piora dos indicadores fiscais têm ajudado a influenciar as taxas do Credit Default
Swap (CDS), um mecanismo do mercado de derivativos usado como proteção pelos
investidores, dos títulos soberanos do Brasil, o que por sua vez tem reflexos nas taxas
dos papéis das empresas. Por isso, a melhora das contas também é essencial para
reduzir essa percepção de risco, afirma o relatório.
Juros
Na política monetária, a convergência da inflação para a meta em 2017 vai exigir juros
elevados. O FMI sugere que uma alta de juros ajudaria a controlar as expectativas dos
agentes sobre a alta de preços, mas a economia continua a se contrair e crescem as
dúvidas sobre o nível de expansão potencial do país, de acordo com o relatório.
Nesse cenário, afirma o FMI, medidas de estímulo à infraestrutura, incluindo a
implementação completa do programa de concessões, é essencial para tentar
aumentar o padrão de crescimento do PIB do Brasil.
Efeito na América Latina
A economia da América Latina deve se contrair 0,5% este ano, marcando o segundo
período consecutivo de retração, a primeira vez que isso ocorre desde a crise da dívida
de 1982/1983, afirma o FMI no relatório. O documento alerta que uma piora adicional
do Brasil pode levar a uma mudança repentina nos preços dos ativos da região,
alteração dos prêmios de risco e menor demanda por exportações.
A maioria dos países da região segue crescendo a taxas moderadas, destaca o FMI.
Mas quatro países, Brasil, Equador, Argentina e Venezuela, que por sua vez
representam metade da economia da região, estão em recessão, provocada
principalmente por fatores internos.
"O Brasil segue em profunda recessão", afirma o diretor para o departamento do
Hemisfério Ocidental do FMI, Alejandro Werner, em entrevista coletiva a jornalistas
para comentar o relatório.
Entre os destaques positivos, o México deve crescer 2,4% este ano, o Peru deve ter
expansão de 3,7% e a Colômbia avançar 2,5%. No caso argentino, o país deve se
contrair 1% este ano, mas Werner destaca que a Casa Rosada está adotando reformas
para corrigir desequilíbrios e deve voltar a crescer em 2017, com expansão esperada
de 2,8%.
Para o ano que vem, a expectativa é que a região como um todo volte a crescer, com
o PIB aumentando 1,5%, mas Werner alerta para riscos que rondam a região.

As perspectivas da região estão sujeitas a uma série de riscos para a piora do cenário,
disse Werner. Além dos problemas do Brasil, os países da região estão vulneráveis ao
que ocorrer na China, que passa por momento de transição em sua economia e, por
isso, cresce menos. Entre 15% a 25% das exportações de países como Chile, Brasil,
Colômbia e Uruguai vão para o mercado chinês.
Nesse cenário, a expectativa do FMI é que para os próximos anos, o crescimento dos
países da América Latina permaneça "débil" e abaixo de tendências históricas. Para
reverter esse quadro, o Werner volta a falar da necessidade de reformas estruturais,
para aumentar a produtividade e competitividade de países da região. Além disso, os
países da região terão que lidar com as transições em curso na economia mundial,
que incluem, além da China, a volta da alta de juros nos Estados Unidos.
Taxa de inadimplência de pessoas jurídicas cresce 11,08% em março, diz SPC
29/04/2016 - Fonte: Paraná Online
O número de empresas negativadas no Brasil cresceu 11,08% em março, na
comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Indicador de
Inadimplência de Pessoas Jurídicas do SPC Brasil.
O resultado foi impulsionado principalmente pela expansão de 16,64% na taxa de
inadimplência da região Nordeste. Os números não consideram o Sudeste, em função
de lei estadual que vigora em São Paulo e dificulta a negativação de pessoas físicas e
jurídicas no estado.
De acordo com o SPC Brasil, merece destaque no Nordeste o aumento da
inadimplência no setor de Serviços, que engloba os bancos e financeiras. Nesse caso,
a taxa chegou a 21,21%, acima das marcas registradas na Indústria (20,78%) e no
Comércio (20,45%).
Na Agricultura a expansão foi de 48,99% na mesma base comparativa, de acordo com
levantamento elaborado pelo SPC Brasil em parceria com a Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL).
O setor de Serviços, em geral, apresentou resultado negativo em todo o País durante
o mês passado. O Indicador de Inadimplência de Pessoas Jurídicas para o setor de
Serviços ficou em 16,75% no Centro-Oeste, 14,41% na região Norte e 13,39% no Sul.
Na sequência, em todas as regiões analisadas, aparece o setor de Comércio entre
aqueles com maior taxa de inadimplência.
"O agravamento da crise fez cair o consumo das famílias, consequentemente afetando
o faturamento das empresas e sua capacidade de honrar os compromissos,
especialmente com os bancos - principal fonte de empréstimos para as pessoas
jurídicas", destacou em nota o presidente da CNDL, Honório Pinheiro.
Quando considerado o total de dívidas em atraso, englobando os segmentos de
Serviços, Indústria, Comércio, Agricultura e Outros setores, o Nordeste volta a se
destacar negativamente, com uma expansão de 19,88% na comparação entre março
de 2016 e o mesmo mês do ano anterior. Nacionalmente, o número de dívidas cresceu
12,98%.
Governo aprova antecipação de contrato da CSN com investimento de R$ 2,5
bi
29/04/2016 - Fonte: Paraná Online
A Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP) informou na manhã desta
quarta-feira, 27, que aprovou o pedido da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de
prorrogação antecipada de contrato de exploração de seu Terminal de Granéis

Minerais, em Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a SEP, a empresa
se comprometeu a aportar R$ 2,51 bilhões no empreendimento.
Em nota, a SEP informou ainda que os novos investimentos da CSN permitirão à
companhia dobrar a sua capacidade de movimentação de carga, de 30 milhões para
60 milhões de toneladas por ano em pouco mais de um ano e meio, a partir desta
quarta-feira até dezembro de 2017. Os recursos serão investidos nas áreas de
armazenagem, atracação, dragagem, movimentação de carga e acessos ferroviários.
"A companhia vai implantar um novo pátio de carvão e adequar um outro pátio
também destinado a carvão, já existente, para minério de ferro, ampliando sua
capacidade", diz a SEP. "A empresa se compromete ainda a expandir o pier de
atracação em 160 metros, com instalação de novo dolfin de atracação, e a fazer
dragagem para a profundidade de 21,50 metros", acrescenta.
Segundo a SEP, a CSN também assumiu o compromisso de investir em equipamentos
de movimentação de carga, implantando viradores de vagão, recuperadoras de
carvão, empilhadeiras, carregadores de navio e descarregadores contínuos.
Porto de Paranaguá bate recorde de movimentação total de cargas
29/04/2016 - Fonte: Bem Paraná
O Porto de Paranaguá voltou a registrar marcas históricas. No primeiro trimestre deste
ano, bateu o recorde de movimentação total de cargas. Em importações e exportações,
o porto movimentou 11,18 milhões de toneladas de cargas e superou o recorde
anterior, o de 11,10 milhões de toneladas registradas em 2014. Levando em conta o
mesmo período do ano passado, a alta é ainda maior: 23% de aumento.
A marca foi alcançada pelo desempenho nas exportações de granéis sólidos. Na
comparação com os três primeiros meses do ano passado, o Porto de Paranaguá
aumentou em 17% a movimentação deste tipo de produto, com mais de 8,4 milhões
de toneladas movimentadas. Dentro deste grupo, o destaque é a soja, que teve, em
março, a melhor movimentação mensal de todos os tempos pelo porto, com 1,6 milhão
de toneladas.
“Registramos marcas muito boas na movimentação, especialmente de grãos,
antecipando os estoques da safra de 2015/2016. O ritmo forte de escoamento deve
se manter pelos próximos meses e voltaremos a registrar bons números”, afirma o
presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz
Henrique Dividino.
A movimentação de granéis líquidos também fechou o primeiro trimestre com forte
alta. Foram mais de 1,1 milhão de toneladas movimentadas, crescimento de 17% em
relação ao mesmo período do ano passado.
RESULTADOS
A alta na movimentação de cargas é creditada também ao pacote de investimentos
feitos no porto para dinamizar a operação e ganhar produtividade no escoamento.
Nos últimos cinco anos, foram R$ 511,9 milhões para melhorar a infraestrutura e
logística do Porto de Paranaguá. Foram adquiridos quatro novos shiploaders
(carregadores de navio), substituindo equipamentos da década de 70.
Os novos carregadores conseguem embarcar grãos com 33% mais agilidade que os
antigos, aumentando a velocidade de embarque de 1,5 mil toneladas por hora para 2
mil toneladas por hora.

Também foram adquiridos dez novos guindastes, balanças para pesagem dos
caminhões, tombadores e demais componentes para descarregar cargas, scanners
para inspeção de cargas. Além disso, foram instaladas guaritas informatizadas e novos
acessos ao Pátio de Triagem.
Para os próximos anos estão previstos outros R$ 423 milhões em investimentos com
recursos públicos.
DIVERSIFICAÇÃO
As exportações de produtos em contêineres e veículos também apresentaram
crescimento no período. No caso dos contêineres, a movimentação registrou aumento
de 5% na comparação do primeiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano
passado. Ao todo, foram exportados 90,3 mil TEUs (unidade de medida equivalente a
contêineres de 20 pés) de janeiro a março.
Os produtos que puxaram o resultado para cima foram carnes de aves congeladas,
com alta de 17%, madeira, com crescimento de 46%, e papel, com aumento de 5%.
“Paranaguá é, hoje, o porto do Brasil com maior participação do modal ferroviário, o
que é muito importante para as operações de contêineres. Conseguimos facilitar os
acessos ao porto por todos os modais, reduzindo filas e tempo de espera, o que sempre
foi um compromisso desta gestão”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística,
José Richa Filho.
A exportação de veículos por Paranaguá também teve forte alta no período de janeiro
a março de 2016. Foram exportados 15,7 mil carros pelo porto paranaense, um
volume mais de três vezes superior ao exportado no ano passado, quando a
movimentação foi de 4,2 mil veículos.
Conselho de fundos de pequena empresa examinará operações de crédito
educativo
29/04/2016 - Fonte: EM.com
O Conselho de Participação em fundos garantidores de risco de crédito para micro,
pequenas e médias empresas - composto pelos ministérios da Fazenda, Planejamento
e Casa Civil - agora também tem por finalidade orientar a atuação da União em
operações de crédito educativo, além de continuar exercendo sua finalidade original,
que é orientar a atuação da União nas assembleias de cotistas dos fundos garantidores
de risco de crédito concedido a essas empresas. A mudança consta de decreto
publicado no Diário Oficial da União (DOU).
Dentre as tarefas, compete ao conselho "examinar propostas de alteração nos
estatutos de fundos garantidores de risco de crédito para micro, pequenas e médias
empresas e em operações de crédito educativo, antes de sua aprovação pela
assembleia de cotistas, e emitir orientação quanto ao aceite ou não da alteração" e
"acompanhar o equilíbrio econômico-financeiro" desses fundos garantidores e em
operações de crédito educativo. O Conselho de Participação foi criado em 2009.
Volare Cinco estreia chassi feito dentro de casa
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business
A Volare já produz o miniônibus Cinco, um novo modelo que consumiu cerca de R$
250 milhões entre o projeto e a modernização da fábrica de São Mateus, no Espírito
Santo. Meio van, meio micro-ônibus, o Cinco recebe este nome pelo Peso Bruto Total
(PBT) de cinco toneladas. Com isso ele se enquadra na categoria M3 e se beneficia da
linha Finame.

O novo veículo se destaca pela utilização de chassi próprio em vez de ser montado
sobre uma base fornecida por fabricantes de caminhões. “O que orientou essa decisão
não foi a economia no custo do chassi, mas a necessidade de uma base específica para
o transporte de passageiros”, afirma Francisco Gomes Neto, CEO da Marcopolo,
proprietária da Volare.
As vendas do modelo começam em maio. São três versões. A mais em conta é a
Escolar, com preço sugerido de R$ 169 mil e capacidade para 20 estudantes. A
intermediária, Executiva, custa R$ 195 mil e leva 16 passageiros. A Executiva Plus sai
por R$ 208 mil e transporta 13. “As primeiras 200 unidades terão bônus de R$ 8 mil”,
afirma o diretor comercial, Mateus Ritzel. A Volare acredita na maior demanda da
versão executiva, mas não arrisca projeções: “É impossível um prognóstico neste
momento”, diz Gomes Neto.
Por causa da retração de mercado, que reduziu as vendas da Volare em 58% em 2015
e fez baixar sua produção no primeiro trimestre deste ano em 25%, a fábrica de São
Mateus está operando em um turno apenas, com capacidade para dez unidades por
dia. Com dois turnos passaria a 20 veículos/dia, mas ainda não se sabe quando isso
ocorrerá. A fábrica comporta ampliação para 40 unidades diárias, o que demandaria
algum investimento, cerca 10% do total já aportado no novo projeto.
Neste momento São Mateus se dedica somente à montagem do Cinco. Até março deste
ano, parte da linha Fly era produzida ali, mas hoje está concentrada na unidade de
Caxias do Sul (RS). A rede Volare também perdeu quatro ou cinco revendas e tem
atualmente 56 concessionárias.
O PROJETO
O novo miniônibus tem rodado duplo, 6,7 metros de comprimento e pesa 3,5 mil
quilos. As dimensões internas (1,93 metro de altura e 1,91 m de largura) e o bom
corredor garantem a facilidade de movimentação dos passageiros. A altura externa é
de 2,74 m. O acesso ao interior é feito por uma grande porta pantográfica nas três
versões, acionada com controle remoto na chave.
O motor é o Cummins ISF 2.8, com 140 cavalos. A transmissão é manual de cinco
marchas, fornecida pela Eaton. Os eixos dianteiro e traseiro são Dana. A Maxion
fornece o quadro do chassi e também as rodas.
MERCADO EXTERNO
No segundo semestre começam as exportações. “Em julho faremos o lançamento para
o Chile”, afirma Ritzel. Assim com os clientes brasileiros, os chilenos receberão
modelos equipados com motor Euro 5. Embora a Argentina já adote esse padrão desde
o começo do ano, as negociações com o país vizinho não estão definidas. Em 2017 o
Cinco passa a ser enviado a mercados que utilizam motores Euro 3 e também àqueles
que adotam mão inglesa, com o volante à direita. A Volare está presente em 25
países.

Cinco tem boa posição de dirigir e alavanca de câmbio no painel, que facilita
a movimentação do motorista. Versão Executiva Plus traz central multimídia.
Na sequência de interiores, da esquerda para a direita, estão as versões
Escolar (para 20 passageiros), Executiva (para 16) e Executiva Plus (para
13). Fotos: Mário Curcio e divulgação
A carroceria do novo modelo mistura diferentes materiais. Utiliza aço estampado na
tampa do porta-malas, alumínio nas laterais e plástico na dianteira e parte da traseira.
Esse material é produzido pelo processo Sheet Mouldind Compound (SMC), que faz a
pré-conformação a quente da resina, das fibras de reforço e outros componentes
empregados. O método é o mesmo adotado na produção dos novos jipes Troller T4 e
resulta em peças mais leves e bem-acabadas que as de fibra de vidro convencionais.
CONFORTO E DIRIGIBILIDADE
O Cinco tem motor dianteiro e tração traseira. O ruído interno em uso urbano é
aceitável. As poltronas das versões Executiva e Executiva Plus são reclináveis.
Proporcionam conforto adequado, a não ser que o passageiro seja muito grande ou
esteja fora de forma.
A Plus tem retrovisores elétricos, cortinas, porta-pacotes com iluminação, central
multimídia, monitor rebatível, piloto automático, faróis de neblina, cintos retráteis e
braços nas poltronas.
A Executiva recebe som com CD/MP3 Player. A Escolar também tem rádio com CD/MP3
Player, câmera de ré e sai de fábrica com a identificação lateral em preto e amarelo.
O Cinco é agradável de dirigir. Automotive Business avaliou uma unidade Executiva
Plus pela região central de Vitória (ES) e aprovou o desempenho carregando 13
passageiros. A posição de dirigir e dos comandos foi bem trabalhada pela Volare.
Faltou a oportunidade de dirigir em rodovias para conhecer o desempenho em subidas
e também a capacidade de frenagem nas descidas. Segundo a Volare, a velocidade
máxima é de 130 km/h, mas pela legislação ele não pode passar de 90 km/h.
CONCORRÊNCIA E FUTURAS OPÇÕES
O Cinco vai concorrer com especialmente com Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz
Sprinter e Renault Master. Segundo a Volare, na análise do TCO, sigla em inglês para
o Custo Total de Propriedade, ele leva vantagem sobre alguns concorrentes sobretudo
pelo menor desembolso com manutenção.
A Volare já estuda uma opção automatizada do novo modelo. Outra possibilidade seria
uma versão furgão (para carga). “Não existem estudos nesse sentido, mas ele tem
vocação”, afirma Ritzel. O diretor de engenharia e design, Roberto Poloni, admite a
viabilidade de uma versão 4x4, como aquelas que cumprem o programa Caminho da
Escola em zonas rurais.
Em fevereiro, quando a Volare mostrou parte do projeto, o investimento informado foi
de R$ 180 milhões, dos quais cerca de R$ 100 milhões teriam sido destinados à fábrica.
Segundo Gomes Neto, os gastos reais chegaram aos R$ 250 milhões tanto pela fábrica
como pelo desenvolvimento do veículo.
Geely encerra temporariamente operação no Brasil
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business
A Geely Motors do Brasil confirmou que encerra suas atividades no País a partir de um
acordo com a matriz na China. Por meio de comunicado divulgado na terça-feira, 26,

a empresa informa que a interrupção é temporária: caso o mercado interno volte à
normalidade, com melhores indicações para os negócios, a prioridade de reiniciar as
importações ainda será do Grupo Gandini, que representa a marca chinesa aqui e
pertence a José Luiz Gandini, também presidente da coreana Kia no Brasil.
Também por meio de sua assessoria, a Geely Motors do Brasil informa que atribui a
decisão ao fraco desempenho das vendas no mercado interno e que já vinham
declinando desde 2014, quando a empresa iniciou suas operações por aqui com a
importação do primeiro modelo, o sedã EC7, com montagem feita na fábrica da Nordex
no Uruguai. À época, a unidade havia recebido o equivalente a US$ 37 milhões para
montar o modelo em sistema de CKD.
Também houve dificuldades da filial brasileira com a matriz em negociar o preço FOB
dos veículos: a empresa argumenta que ficou sem condições de sustentar a alta do
dólar. A impossibilidade de trazer outros modelos fora da cota de importação do
Uruguai também foi apontada como fator determinante para interromper as atividades
da marca no Brasil.
Ainda segundo sua assessoria, a Geely continuará vendendo seus únicos dois veículos
no mercado brasileiro disponíveis na rede pelo mesmo preço sugerido em tabela desde
seus lançamentos: o sedã EC7, lançado em março de 2014, por R$ 49.900 e o
compacto GC2, também montado no Uruguai e que chegou em agosto daquele mesmo
ano, por R$ 29.900.
Desde que começou a vender seus veículos no País, a Geely emplacou um total de
1.019 unidades entre o sedã e o compacto. Em 2014, vendeu 186 unidades e em
2015, 651. No primeiro trimestre deste ano, a Geely informa que licenciou 182 carros
no Brasil.
A Geely foi uma das diferentes fabricantes chinesas que apostaram no mercado
brasileiro, chegando a cogitar a construção de uma fábrica no Brasil durante o Salão
do Automóvel de 2014, plano que deverá esfriar também por tempo indeterminado
nas gavetas da matriz na China.
Fraude nos motores Mitsubishi já dura mais de 25 anos
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business
A crise na Mitsubishi se aprofunda. A empresa admitiu na terça-feira, 26, que a fraude
nos testes de emissões de seus veículos acontece desde 1991. Dessa forma, a
companhia se junta ao Grupo Volkswagen no time das montadoras que foram pegas
ao usar recursos ilegais para fazer com que seus veículos apresentem resultados
melhores nos testes de eficiência energética em laboratório do que acontece nas
condições reais de uso.
A fabricante japonesa teria vendido mais de 600 mil carros manipulados para burlar
as medições de consumo e de emissões. O caso foi descoberto pela Nissan, que vende
no Japão minicarros - modelos equipados com motores de até 660 centímetros cúbicos
- fabricados pela parceira, mas oferecidos no mercado com a sua marca.
Ao perceber algumas inconsistências nos dados de eficiência dos veículos, a empresa
recomendou ao Ministério dos Transportes do país a investigação do caso.
Até então o problema parecia afetar carros produzidos a partir de 2013, mas as novas
revelações da empresa indicam que a fraude pode ter sido recorrente nos últimos 25
anos.

Os veículos envolvidos seriam de 5% a 10% menos econômicos do que o informado
inicialmente pela Mitsubishi. A fabricação e a venda destes carros está suspensa
enquanto o caso é investigado.
De volta ao lucro na AL, FCA tem salto em seus resultados financeiros
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business
A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) encerrou o primeiro trimestre do ano com
resultados positivos. O lucro líquido do grupo saltou dos € 27 milhões registrados no
mesmo período de 2015, para € 478 milhões. Segundo a companhia, o resultado foi
impulsionado pela boa performance operacional.
O Ebit, lucro antes de impostos e ganhos financeiros, somou € 1,3 bilhão de janeiro a
março, com alta de 88%. O indicador aponta que a companhia teve boa performance
em sua atividade principal. A FCA sinaliza que economias na área de compras e
redução das despesas com campanhas de recall estão entre os fatores que
contribuíram para o bom resultado.
A FCA entregou no 1º trimestre 1,08 milhão de veículos globalmente, com leve queda
de 1% na comparação com o resultado anotado há um ano. Ainda assim, houve
expansão de 3% no faturamento, que chegou a € 26,5 bilhões. O crescimento é reflexo
de mudança no mix de produtos, com maior participação de veículos com mais valor
agregado, como os modelos da Jeep e da RAM. Além disso, a relação cambial
beneficiou a empresa.
O Grupo segue amortizando sua dívida industrial, que soma € 6,5 bilhões. Grande
parte destes empréstimos foram tomados durante a reestruturação da companhia,
com o lançamento de produtos e atualização de fábricas em todo mundo, além da
compra da Chrysler. Apesar do valor expressivo, a FCA dá sinais de saúde financeira
para quitar o débito no futuro, com liquidez de € 24,2 bilhões.
Até o fim de 2016, o plano é diminuir esta dívida para € 5 bilhões. A empresa trabalha
ainda com a meta de alcançar faturamento de € 10 milhões este ano, com Ebit de € 5
bilhões e lucro líquido ajustado de € 1,9 bilhão.
LUCRO NA AMÉRICA LATINA
A companhia destaca ter mantido a liderança de mercado no Brasil, apesar da
importante contração das vendas no país. Os negócios cresceram na Argentina, mas
não foram capazes de compensar as perdas no país vizinho. As vendas de veículos
chegaram a 102 mil unidades na região, com queda de 24% na comparação com
janeiro a março de 2015.
O faturamento teve queda mais branda, de 15% para € 1,31 milhão por causa de
mudanças no mix de produtos, que desde o ano passado inclui o Jeep Renegade e,
mais recentemente, passou a contar também com a Fiat Toro. O Ebit na América Latina
saiu de € 65 milhões negativos em 2015 para € 11 milhões positivos. Segundo a
companhia, o resultado foi puxado por ganhos de eficiência na área de manufatura.
A FCA também lucrou nas outras regiões em que atua, com aumento de 104% no
resultado antes de impostos, encargos e ganhos financeiros no Nafta. A América do
Norte foi o destino da maior parte das entregas da companhia, com 649 mil veículos.
Já o bloco Ásia-Pacífico acrescentou 25 mil unidades ao resultado do Grupo. Na região
que inclui Europa, Oriente Médio e África as vendas chegaram a 304 mil carros, com
crescimento de 12%

MWM Motores eleva exportações para o Leste Europeu
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business
A MWM Motores anuncia aumento das exportações para o Leste Europeu em parceria
com a fabricante de equipamentos agrícolas Kuhn Montana. A empresa incrementou
as entregas de pulverizadores autopropelidos para a Rússia e para a Ucrânia. Os
dispositivos são equipados com propulsores diesel da MWM.
A linha vendida no Leste Europeu conta com motores da Série 10 de 135 e 215 cv. A
parceria entre as duas empresas pode render mais negócios no exterior, já que a Kuhn
Montana
pretende
ampliar
as
vendas
à
África
do
Sul.
A cooperação entre a MWM Motores e o Grupo Kuhn já dura mais de 16 anos. A partir
de 2017, a fabricante independente de motores fornecerá propulsores que atendem à
nova legislação de emissões MAR-I, voltada a máquinas agrícolas e de construção.
Brasil insiste e Argentina resiste ao livre comércio
29/04/2016 - Fonte: Automotive Business

O Brasil voltou a defender um acordo automotivo de livre comércio com a
Argentina na primeira reunião da Comissão Bilateral de Produção e Comércio realizada
na segunda-feira, 25, em Brasília, no gabinete do ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Armando Monteiro, que recebeu o ministro de
Produção do país vizinho, Francisco Cabrera. A Comissão foi relançada em fevereiro
deste ano e é destinada a ampliar o comércio entre os dois países.
Apesar de pleitear o livre comércio, Monteiro reconheceu que a renovação do acordo
no curto prazo deve novamente basear-se em cotas de comércio nos moldes do que
está em vigor e que vence no próximo 30 de junho: neste sistema denominado flex,
o Brasil pode vender com isenção de impostos no máximo US$ 1,5 para cada US$ 1
importado da Argentina.
Em comunicado conjunto publicado pelos dois países, o Brasil admite sua intenção de
ver essa margem ampliada, mas os argentinos resistem, conforme já haviam
sinalizado em meados do mês passado. Contudo, Monteiro expressou seu otimismo
com a possibilidade de conseguir um ajuste e condições equilibradas em relação às
que estão vigorando atualmente.
“Nossa posição é que havemos de encontrar, em um prazo curto, um ponto de
equilíbrio que justifique essa extensão do acordo. O Brasil tem a compreensão de que
precisamos ter um marco mais amplo, que tem de contemplar, também, a perspectiva
de um acordo de livre comércio.
Para alcançar [esse objetivo], precisamos criar condições para que [o acordo] seja um
processo equilibrado e sustentável”, declarou Monteiro após a reunião. Ele ressaltou
que Brasil e Argentina negociam acordos respectivos de livre comércio com o México
e que seria razoável, portanto, negociarem o mesmo tipo de acordo entre si.

Por sua vez, o representante argentino, apesar de destacar que as proporções do
sistema flex são um tema aberto para discussão, disse que por enquanto a posição de
seu país é que elas permaneçam no patamar atual.
“Ainda não modificamos esse índice”, admitiu. Ele reconheceu ainda que há
preocupação dos argentinos com a capacidade ociosa da indústria brasileira e com a
queda nas vendas do setor automotivo. Também afirmou que com o governo de
Maurício Macri, a Argentina busca aumento da integração econômica. “Entramos em
processo de normalização da economia. O grau de normalização é a capacidade que
temos de estar integrados ao mundo”, comentou.
TRATATIVAS ATÉ JUNHO
No comunicado, os países informam que ambos se comprometeram em fazer os
melhores esforços para levar adiante as negociações que conformem um novo acordo
automotivo antes de 30 de junho próximo, quando termina o acordo atualmente em
vigor.
Com a retomada das reuniões, ambos os países definiram como objetivos comuns os
de integração produtiva, geração de empregos, agregação de valor tecnológico e
acesso a novos mercados. Concordaram ainda com o objetivo de alcançar o livre
comércio bilateral do setor automotivo, mas de maneira progressiva e em condições
de equilíbrio, visando o fortalecendo de estruturas e das capacidades produtivas de
cada país.
A próxima reunião da Comissão Bilateral de Produção e Comércio será realizada em
junho, em Buenos Aires, capital argentina.
Anglo American vende negócios no Brasil para empresa chinesa
29/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A mineradora global Anglo American informou nesta quinta-feira (28) que fechou
acordo para vender seus negócios de nióbio e fosfatos, com ativos localizados no
Brasil, para a China Molybdenum por US$ 1,5 bilhão em dinheiro, com o objetivo de
reduzir suas dívidas.
O grupo está vendendo partes ou unidades inteiras em uma estratégia drástica de
reestruturação para fazer frente à queda nos preços da commodities, que tem abalado
as finanças das grandes mineradoras globais.
Os negócios de nióbio e fosfatos são compostos por minas, plantas, unidades de
processamento, complexos químicos e depósitos localizados no Brasil.

Lucro da Vale supera expectativa com alta do minério e valorização do real
29/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A mineradora Vale teve lucro líquido de R$ 6,311 bilhões no primeiro trimestre de
2016, superando estimativa de analistas e retornando ao lucro pela primeira vez em
três trimestres, com a contribuição de uma recuperação dos preços do minério de ferro
e da valorização do real em relação ao dólar.
No mesmo período de 2015, a empresa havia publicado um prejuízo líquido de R$
9,538 bilhões.
Em dólares, o lucro da empresa foi de US$ 1,776 bilhão no período, superando a
previsão média do mercado, de lucro de US$ 1,06 bilhão, segundo pesquisa da
Reuters.
Maior produtora global de minério de ferro, a Vale teve lucro após reportar em 2015
o pior prejuízo de sua história pelo menos desde a privatização, abatida pelos baixos
preços da commodity.
Os preços do minério de ferro subiram cerca de 25% nos três primeiros meses do ano
e, combinados com um menor preço de frete, ajudaram a empresa a aumentar
margens e na geração de caixa.
"A Vale entra nesse segundo trimestre, que ainda é um trimestre de recuperação de
preços, com bastante otimismo, mas não vai baixar a guarda. Vamos continuar
trabalhando para aumentar a nossa competitividade, concluir nosso principal projeto
S11D (de minério de ferro, no Pará) e, portanto, reduzir a nossa dívida e voltar a pagar
dividendos generosos para os nossos acionistas, esse é o nosso objetivo", disse o
diretor financeiro da companhia Luciano Siani em vídeo publicado no site da empresa.
Vale pretende retomar projeto bilionário na Argentina
29/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Após interromper por três anos as obras de um empreendimento de exploração de
potássio no rio Colorado, na província argentina de Mendoza, num episódio que gerou
conflito com a então presidente Cristina Kirchner, a Vale tenta reativar o projeto. Para
isso, planeja reduzir a unidade em mais de dois terços.
Enquanto a capacidade de produção projetada inicialmente para a mina era de 4,3
milhões de toneladas por ano, o novo plano prevê 1,3 milhão de toneladas.
Com uma unidade menor, a empresa espera conseguir captar recursos para retomar
as obras. Aproximadamente US$ 2,6 bilhões (R$ 9 bilhões na cotação atual) já foram
injetados no local.
O projeto –o maior empreendimento privado à época na Argentina– tinha um
orçamento de US$ 6 bilhões. Estima-se que, para concluir a construção no novo
formato, seria necessário algo entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão.

A Vale informou, por meio de nota, que "um modelo reduzido facilitaria a atração de
investidores".
Entre as alterações necessárias estaria o cancelamento da construção de uma linha
férrea –uma produção menor poderia ser transportada por caminhões.
A companhia, que confirmou estar estudando esse projeto, já colocou à venda parte
do material que havia adquirido para as obras da ferrovia.
Quando o empreendimento foi paralisado, no início de 2013, reuniões foram realizadas
entre as presidentes Cristina Kirchner e Dilma Rousseff para tentar reverter a decisão
da Vale.
Para o Brasil, o projeto também era interessante, pois garantiria a compra do produto,
que é matéria-prima para fertilizantes, dentro do Mercosul.
A companhia, porém, argumentou que, com o aumento dos custos, a obra deixava de
ser viável. Também pesaram na decisão o recuo do preço do potássio, a crise
econômica que a Argentina enfrentava, a criação pelo governo kirchnerista de um
imposto para exportações e a sobrevalorização do peso.
O abandono do projeto foi custoso para a empresa brasileira, que, por um momento,
foi proibida pela Justiça argentina de demitir seus funcionários.
Um acordo foi fechado e a Vale pagou 2,5 salários líquidos para 4.900 trabalhadores.
Ligada à internet, nova indústria brasileira vira prestadora de serviço
especializado
29/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
A indústria mundial vive um novo impulso com o surgimento de máquinas inteligentes,
conectadas à internet, que a tornam prestadora de serviços especializados em suas
áreas de atuação. A mudança leva a atividade industrial a assumir também a
responsabilidade desde a instalação até treinamento, manutenção, substituição e
reciclagem de seus produtos.
O caminho, aberto ainda nos anos 1970 pelas gigantes da aviação Airbus e Boeing
com o leasing de aviões para as companhias aéreas, é realidade para os fabricantes
de equipamentos médicos, fotocópias, impressoras, guindastes e até em nichos da
indústria automobilística.
Quanto mais tecnologia empregada, mais ligados à indústria ficam consumidores e
clientes. Um exemplo é a Apple, que, de fabricante de computadores e smartphones,
se torna provedora de celular, música, guarda de dados, cobrando os clientes pelo
custo desse serviço.
No Brasil, a indústria prestadora de serviço vai desde a Embraer até as fornecedoras
de sondas e equipamentos submarinos para a Petrobras explorar petróleo no pré-sal.
Para o cliente, a vantagem é que o produto se torna um custo fixo e previsível, no
lugar de um investimento sujeito a desgaste e obsolescência.
Com as máquinas conectadas da chamada internet das coisas, os fabricantes poderão
monitorar em tempo real o consumo de energia, desempenho e necessidades de
reparos, podendo evitar potenciais acidentes e prejuízos.
No setor de saúde, os equipamentos de diagnóstico permitirão o acompanhamento de
sinais vitais, além da produção de hormônios, enzimas e anticorpos. Isso levará a
medicina a atuar mais na prevenção e a economizar recursos maiores gastos com
intervenções mais complexas.

"É a oportunidade para a indústria brasileira dar um salto. O mundo todo está no
mesmo patamar testando essa tecnologia", disse Carlos Fadul, diretor da Fundação
Certi (Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras).
Para Rodrigo Custódio, especialista em indústria da consultoria Roland Berger, falta ao
país investir mais em telecomunicações, qualificar profissionais e desenvolver uma
cultura de inovação. "O Brasil não fez os investimentos necessários, mas pode se
inserir nesse mundo com tecnologia mais inovadora. Há oportunidades no
agronegócio, mineração e no varejo."
Exportações reagem nos setores de máquinas e de alta tecnologia
29/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A vantagem competitiva da indústria brasileira no exterior não se restringe aos
segmentos ligados a minerais, alimentos e produtos primários. O Brasil se tornou
competitivo nos últimos anos em ramos de alta tecnologia, como a indústria
aeronáutica, além da produção de motores, equipamentos médicos, carrocerias de
ônibus e máquinas alimentícias.
É o caso da catarinense WEG, uma das maiores exportadoras de motores e
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. A empresa emprega 31 mil pessoas e
faturou R$ 9,7 bilhões no ano passado, 24% mais do que em 2014. Hoje, quase 55%
da receita vem do exterior, o que tornou a empresa mais resiliente à crise no país.
Com porte menor, a Bralyx Máquinas exporta equipamentos de confeitaria e de
produção de massas e salgados para 50 países.
A companhia, que emprega 150 pessoas em São Paulo e fatura R$ 50 milhões, tem
quase metade do faturamento no exterior.
A Bralyx começou atendendo a demanda por máquinas de massas para imigrantes
italianos no Brasil; hoje, exporta esses equipamentos para a Itália. Replicou a
experiência exportando máquinas para quibes e esfihas para o Oriente Médio. Também
vende a Portugal máquinas para bolinho de bacalhau.
O caminho da Bralyx para exportação começou ainda nos anos 1990, segundo Gilberto
Poleto, presidente da empresa, época em que o real e o dólar tinham praticamente o
mesmo valor. "As pessoas perguntavam como podíamos exportar com o dólar a R$ 1.
Mas são nesses momentos desfavoráveis, como o atual, que nos preparamos para
crescer", disse Poleto.
Especializada em máquinas cortadoras a laser, a Welle Tecnologia é uma antiga startup que hoje lidera a exportação de equipamentos de corte de precisão no mundo. A
empresa, que fatura mais de R$ 10 milhões, surgiu numa incubadora de Santa
Catarina, recebeu recursos do Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), órgão ligado
ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e depois do BNDES. No ano passado, abriu um
escritório na Suíça para servir de plataforma para negócios internacionais.

IMPORTAÇÃO
A situação dos exportadores, no entanto, esbarra no alto grau de insumos importados
utilizados. No setor farmacêutico, mais de 90% da matéria-prima vem do exterior.
Embora as vendas tenham crescido, as empresas sentiram diminuição nos ganhos
devido ao aumento de custos, disse Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma
(sindicato da indústria farmacêutica de SP).
Exportação e artigo de 1ª necessidade sustentam indústria
29/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Exportadores dos mais diversos segmentos e fabricantes de produtos de primeira
necessidade, como remédios e alimentos. Essa é a face da indústria que sobrevive à
crise, mantém-se competitiva e se prepara para um salto assim que a economia reagir.
Mesmo a cadeia de óleo e gás, afetada duplamente pela Lava Jato e pela derrocada
no preço do petróleo, está entre os 5 dos 27 setores industriais em expansão, segundo
o IBGE (veja ao lado). Principal aposta da política industrial nos últimos anos, o setor
é um dos que mais investiram em tecnologia.
Muitos dos projetos encampados no início da década só agora entraram em linha, o
que explica a reação do setor, segundo Rodrigo Zeidan, economista da Fundação Dom
Cabral.
"Os setores da indústria em crescimento de uma forma ou de outra têm potencial
exportador", diz Flávio Castelo Branco, gerente de política da CNI (Confederação
Nacional da Indústria). Com o encolhimento da demanda interna, os produtores
nacionais se voltam aos compradores de outros países.
"O Brasil em geral não é um grande exportador, mas possui a tradição de ver no
mercado externo uma alternativa em momentos de crise", afirma Daniel Sousa, 34,
economista do Ibmec-RJ.
O setor de produtos de fumo, o de maior crescimento, é predominantemente
exportador. No ano passado, 87% da produção foi exportada; neste ano, deve chegar
a 90%, segundo Benício Albano Werner, presidente da Afubra (Associação dos
Fumicultores do Brasil). A safra deste ano deverá ser 20% menor do que a anterior,
mas os preços subiram quase 25%. Nos últimos meses, as chuvas melhoraram a
qualidade do fumo brasileiro, que ganhou mercado do produto africano prejudicado
pela estiagem.
No caso da indústria de papel e celulose, além do câmbio e da geografia favorável, a
competitividade brasileira se deve à busca por produtividade das empresas, segundo
Zeidan. O segmento alimentício também se vale dessa vantagem, de acordo com
Edmundo Klotz, presidente da Abia (Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação). "Nosso setor é abastecido localmente e nossas importações são
mínimas."

No segmento fármaco, o consumo apresenta resultados positivos primeiramente pelo
caráter essencial de seus produtos. "As pessoas não podem deixar de comprar", disse
Castelo Branco, da CNI. "O setor farmacêutico é o último a entrar em crise e o primeiro
a sair", afirma Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma (Sindicato da Indústria
Farmacêutica).
Entre março de 2015 e março de 2016, o volume de produção de medicamentos no
país cresceu 7,41%, e as vendas ao consumidor tiveram alta de 12,6%. A expectativa
da associação é que a produção cresça 8% em 2016.
Questões sobre tributos vão além de 'subir ou não', dizem economistas
29/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Há mais questões sobre tributos no Brasil do que apenas "subir ou não subir", dizem
economistas especialistas em contas públicas.
Quais impostos elevar, quando aumentá-los, por quanto tempo e por que recorrer a
esse expediente são alguns dos pontos levantados por eles nesta página.
As preocupações vão além: se for inevitável aumentar a carga de tributos sobre os
brasileiros, o que mais será feito depois disso para que as contas públicas se equilibrem
de forma sustentável?
Para o economista José Alexandre Scheinkman, professor da Universidade Columbia e
professor emérito da Universidade Princeton (EUA), há passos que deveriam ser
tomados antes de pensar em subir impostos.
"Vamos primeiro fazer os impostos muito mais horizontais, mais gerais, e depois
pensar se precisamos realmente aumentar impostos. Não adianta ficar construindo
numa estrutura que está cheia de problemas", afirma.
Ele critica, por exemplo, o Simples (regime tributário que beneficia pequenas
empresas), que permite que algumas categorias profissionais paguem menos impostos
que outras.
Para Scheinkman, se, depois de corrigidas essas distorções, ficar claro que um
aumento é inevitável, o melhor caminho são tributos "de melhor qualidade", como a
Cide (cobrada sobre combustíveis), que "diminuiria o uso de automóveis e a poluição".
Mansueto Almeida, especialista em contas públicas e consultor
No curto prazo é difícil não ter aumento de impostos. O governo terá neste ano um
deficit de cerca de 1,8% do PIB [Produto Interno Bruto], e novas concessões, se
destravadas, não deverão gerar receita superior a um ponto percentual neste ano.
É preciso um aumento permanente de receita que faça frente a um aumento
permanente de despesas, que só neste ano terá elevação de R$ 96 bilhões.
Para voltarmos a ter superavit primário em 2018, será necessário recriar uma CPMF
de 0,38%, nos moldes da adotada em 2007, o que gerava 1,4% do PIB de
arrecadação.
Para viabilizar a aprovação, o governo poderia aprovar a contribuição com alíquotas
decrescentes, que seriam reduzidas todos os anos, e zeradas em cinco anos.
Assim, o governo teria cinco anos para buscar um corte de despesas entre 2% e 3%
do PIB à medida que a perda de arrecadação seja compensada pelo crescimento da
economia.

Não será fácil. Desde 1990, nunca se cortou despesa pública em pontos do PIB em
qualquer mandato presidencial.
Bernard Appy, ex-secretário-executivo da Fazenda
O desenho ideal de um ajuste fiscal em meio a uma recessão é colocar o máximo de
esforço no longo prazo e o mínimo no curto prazo. Porém, se não sinalizar que a dívida
é sustentável no longo prazo, a expectativa não melhora e dessa maneira não é
possível reduzir a taxa de juros, o que é fundamental para recuperar a atividade
econômica.
Dado o elevado grau de desajuste, será necessário mostrar resultado no curto prazo.
E, como as despesas são rígidas, sem aumento da arrecadação não é possível.
Se fizer bem feito, poderia ser um aumento temporário de carga, em que já se sinaliza
que vai haver uma redução até desaparecer.
O custo político é inevitável, seja por meio do corte de despesa, seja por meio do
aumento de imposto. Se o aumento de carga tributária contrai a atividade, o corte de
gastos públicos também contrai. Manter as expectativas ruins também tem efeito ruim
na atividade, porque os juros são mais altos. A CPMF é um tributo ruim no longo prazo,
mas é o mais fácil de ser aprovado.
José Roberto Afonso, especialista em contas públicas do Ibre/FGV
Incontornável é rever a despesa e sua trajetória, para que no mínimo pare de crescer,
e sua estrutura, para recuperar os investimentos que induzem o crescimento
econômico.
É missão impossível no meio de uma depressão aumentar a carga tributária, que já é
alta e de péssima qualidade.
Aumentar alíquota sobre uma base de cálculo em deterioração ou até que desapareceu
(como no caso dos lucros), pouco rende.
Se for para criar novo um imposto ruim e na contramão do mundo, como a CPMF, o
melhor é não fazer nada.
A ideia é priorizar a revisão do gasto público e adotar uma agenda de reformas,
inclusive a criação de um novo sistema tributário, que seja gradual, mas coerente.
Criar um IVA [imposto sobre valor agregado] verdadeiro, reformando primeiro o PIS,
depois a Cofins e depois o ICMS. O Ministério da Fazenda sob Joaquim Levy [2015]
propôs, mas o Palácio do Planalto nunca enviou ao Congresso Nacional.
Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal e consultor
Acho essa questão da criação de impostos mal formulada, porque parte do pressuposto
de que a despesa é inflexível, o que não é necessariamente verdadeiro.
Diz-se quase como um mantra: 90% são despesas obrigatórias e portanto a margem
de manobra é pequena. Mas a questão é a seguinte: que tal discutir a obrigatoriedade?
A obrigação não decorre de um ato divino nem de cláusula pétrea constitucional. Ela
decorre de normas constitucionais e de normas infraconstitucionais. Que tal discutir
essas questões?
Em lugar de aumentar o nível de extração da sociedade, você discute como lidar com
esse assunto resolvendo questões do lado da despesa.
Além disso, é possível aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária,
recorrendo a impostos do passado. A dívida ativa é de R$ 1,4 trilhão e há outros R$
600 bilhões em discussão no âmbito administrativo. Não seria possível recuperar
alguma coisa?

É possível tentar outros caminhos antes de se decidir por um aumento de imposto.
Amir Khair, mestre em finanças públicas pela EAESP/FGV
Todas as discussões sobre o tema se baseiam em uma questão falsa do "cobertor
curto", que se resume em ou aumentar impostos ou cortar despesas. Ninguém coloca
no debate que gastamos, só no ano passado, quase R$ 600 bilhões no pagamento de
juros. Essa é uma despesa corrente, tal qual as despesas em folha de pagamentos.
A dívida do Brasil, de cerca de 70% do PIB, não é grave, é um patamar inferior ao de
muitos países desenvolvidos. O que foge ao padrão internacional é a taxa de juros que
pagamos sobre essa dívida. Uma das formas de reduzi-la é diminuir as reservas
internacionais, que têm um elevado custo de manutenção.
Há estudos que indicam que poderíamos ter reservas de US$ 170 bilhões, e não os
US$ 375 bilhões atuais. Isso poderia gerar uma economia de R$ 110 bilhões por ano.
Outra forma de se conseguir receita é por meio da gestão. A inadimplência na
Previdência, por exemplo, gira em torno de 30%. Há pensões que não deveriam ser
pagas e é possível rever contratos com fornecedores. Também é possível reduzir
gastos com folha de pagamentos sem mandar ninguém embora, apenas reduzindo
despesas com bonificação de chefia.
ENTREVISTA: Liberdade para negociação não é retrocesso trabalhista, diz
Alexandre Furlan
29/04/2016 - Fonte: CNI
Presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI afirma que modernizar as
normas trabalhistas é fundamental para recuperar capacidade das empresas de
competir e retomar o crescimento da economia

A recuperação da competitividade da economia brasileira passa pela modernização das
normas de trabalho. Segundo o presidente do Conselho de Relações do Trabalho
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan, dar segurança e
liberdade para empresas e trabalhadores negociarem rotinas e formas de atuação
profissional é avanço fundamental e não representam um retrocesso nas conquistas
trabalhistas do país. “Diminuir um intervalo intrajornada para compensar no fim do
expediente, permitindo que uma pessoa evite trânsito ou possa buscar o filho na
escola, sendo de interesse do trabalhador, isso não pode ser entendido como um
retrocesso”,
disse
em
entrevista
à Agência
CNI
de
Notícias.
Para ele, o debate no Brasil deve se pautar pela busca do equilíbrio entre
competitividade e produtividade das empresas com a devida proteção do trabalhador,
a exemplo de reformas trabalhistas feitas por países da União Europeia. Confira a
entrevista:
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – De que forma a lei trabalhista brasileira, que
completa 73 anos em 2016, impactam a competitividade da economia
brasileira? O que precisa ser feito?

ALEXANDRE FURLAN - Temos uma visão clara da necessidade de modernização da
legislação trabalhista brasileira. As regras estão desatualizadas diante das novas
necessidades de empresas e trabalhadores, decorrentes do avanço tecnológico, e seu
efeito no mundo do trabalho. A legislação deveria ter acompanhado a evolução, na
medida em que estabeleceu a proteção dos direitos do trabalhador – o que é
extremamente necessário – mas ela parou no tempo. O que temos, então, é uma
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que busca adaptar a realidade a ela, quando
deveríamos ter uma CLT que procura se adequar aos novos tempos.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Um caminho seria dar segurança e liberdade
para a negociação coletiva? Qual seria o papel da Justiça do Trabalho?
ALEXANDRE FURLAN - A Justiça estaria lá para coibir negociações coletivas que
fraudassem dispositivos legais. Mas, sem sombra de dúvidas, a partir do momento em
que o Brasil observou um amadurecimento do sindicalismo, seja do lado do
trabalhador, seja do patronal, é claro que negociação coletiva deveria se sobrepor
àqueles aspectos da lei que estão ultrapassados. O Brasil é um país extremamente
heterogêneo e isso tem enorme impacto nas relações de trabalho. Uma indústria
instalada no Nordeste convive com um contexto totalmente distinto de outra instalada
no ABC de São Paulo. E quem tem as melhores condições de ajustar as rotinas e as
relações do trabalho são as empresas com seus trabalhadores, sempre com respeito
à legislação.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Dentro de uma eventual reforma trabalhista, a
valorização da negociação coletiva é o avanço mais factível de todos os
avanços necessários nessa área?
ALEXANDRE FURLAN - Sem dúvida. Além de estar previsto na Constituição, a partir
do momento que houver uma sinalização de que haverá respeito à norma de
autotutela, principalmente por parte do Tribunal Superior do Trabalho, àquilo que as
partes negociaram livremente, teremos um avanço bastante grande. Hoje isso não é
realidade justamente por causa da insegurança jurídica. O que acontece é que, mesmo
quando uma empresa e um sindicato firmam um acordo com amparo na lei, há um
cancelamento dessa negociação por força de uma decisão judicial.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Que cláusulas, por exemplo?
ALEXANDRE FURLAN – Um dos casos é o de uma empresa instalada no interior em
que é firmado um acordo para fornecer transporte àqueles trabalhadores que moram
em áreas não servidas pelo transporte público. Isso é bom para a empresa, porque
assegura o comparecimento do seu trabalhador, e bom para o empregado, que tem a
conforto de um transporte chegar em sua casa. Mas aí vem uma ação civil pública e o
tribunal entende que o tempo passado na condução fornecida pela empresa deve ser
contada como hora in itinere (em trajeto) e computada em sua jornada de trabalho
como hora extra. Ou seja, essa cláusula nunca mais entrará em uma negociação
coletiva.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Algumas centrais sindicais têm dito que
negociar cláusulas como a adoção de rotinas mais flexíveis ou de local de
trabalho são um retrocesso trabalhista. Como o senhor avalia essas
colocações?
ALEXANDRE FURLAN - Essa é uma visão míope. Retrocesso na legislação trabalhista
seria supressão efetiva de direitos do trabalhador. Todos os direitos do trabalhador
estão em patamar constitucional (férias, 13º salário, FGTS, INSS, jornada de
trabalho), não tenho como suprimi-los. Quando falamos de modernizar e flexibilizar,
estamos defendendo relações do trabalho que não estão expressamente descritas
numa legislação de 73 anos. Diminuir um intervalo intrajornada para compensar no
fim do expediente, permitindo que uma pessoa evite trânsito ou possa buscar o filho
na escola, sendo de interesse do trabalhador, não pode ser entendido como um
retrocesso. São necessidades como essas que variam de acordo com a região do país
e que deveriam ser negociadas, sem que fossem taxadas de retrocesso.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - E por que não se consegue ter segurança para
se negociar cláusulas como essas?
ALEXANDRE FURLAN - O fator principal de nossa não evolução é que, toda vez que
se busca discutir a modernização das relações do trabalho no Brasil, de mostrar a
necessidade de mudança, enfrentamos o debate ideológico do “capitalista explorador”
contra “trabalhador explorado”.
Esse tipo de conversa não combina com o século XXI. Só há retrocesso para quem não
enxerga no futuro. Para quem tem que competir e produzir num mercado global, é
preciso pensar em mudanças numa legislação que tem amarras indiscutíveis para as
empresas e trabalhadores exercerem seus direitos de negociar livremente.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como experiências de outros países,
desenvolvidos e em desenvolvimento, que reformaram suas leis trabalhistas
para melhorar a competitividade da economia, podem ensinar ao Brasil?
ALEXANDRE FURLAN – Ensina que aquilo que estamos defendendo há muito tempo
é verdade, que tem fundamento. Mostra que aqueles que se opõem à modernização
das relações do trabalho estão marcando passo, atrasando o desenvolvimento do
nosso país. Dizemos que a Europa, por exemplo, está na nossa frente, que ela
enxergou a necessidade dessas mudanças buscando equilibrar a proteção do
trabalhador com a competitividade e a produtividade de suas empresas. Então por que
nós, que somos um país em desenvolvimento, vamos seguir aqueles modelos antigos
que todos estão abandonando?
Será que todo mundo está andando na contramão da história e só o Brasil e uns poucos
países que adotam o protecionismo exacerbado estão certos? Eu acredito que não. A
nossa agenda não é uma agenda corporativa, é uma agenda para o Brasil de mudanças
necessárias para que o país reencontre o caminho do crescimento e da modernidade.

